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RESUMO

A presente tese tem como objetivo o resgate do estudo do terraço-jardim de Le Corbusier 
como projeto na arquitetura moderna gaúcha de 1940 a 1959 e a identificação de quais são os 
usos múltiplos de hoje. O terraço-jardim é considerado não só como um elemento compositivo, 
mas também ambiental.  Com a densificação das cidades, cresce a importância da utilização dos 
espaços nas coberturas das edificações. A implantação do terraço-jardim traz soluções para o 
uso do teto plano, promovendo melhorias para a habitabilidade, a multifuncionalidade e a so-
ciabilidade. A pesquisa enfoca os aspectos físico-compositivos e ambientais das edificações em 
estudo. Por outro lado, procura entender o que ocorreu na legislação urbana para estimular ou 
não a implantação do terraço-jardim em Porto Alegre. Nas considerações finais, identificou-se 
que a hipótese defendida no trabalho, de que o terraço-jardim, um dos cinco pontos da arqui-
tetura moderna, sistematizado por Le Corbusier e preconizado nos planos modernos de Porto 
Alegre, efetivamente não se estabeleceu na capital gaúcha. Durante a investigação, verificou-se 
que a ideia corbusiana existiu apenas como conceito de projeto. Embora não se tenha identifica-
do, nos exemplares analisados, aquele espaço de qualificação estética proposto pela arquitetura 
moderna, houve uma preocupação em deixar a laje plana na cobertura. Na análise da legislação, 
o Plano Diretor de 1959/61 demonstrou ser desfavorável à materialização do terraço-jardim ao 
rebaixar a altura dos edifícios e o índice de aproveitamento. Hoje, o Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano e Ambiental – I PDDUA, traz a oportunidade de utilizar a última laje, o que pode 
ser um incentivo para o (re)inventar do terraço-jardim.

Palavras-chave: Terraço-jardim. Arquitetura moderna em Porto Alegre. Arquitetura mo-
derna brasileira. Planos urbanos. Le Corbusier.





ABSTRACT

The present work aims at recovering the study of Le Corbusier’s design of the roof gar-
den as a project in modern architecture in the state of Rio Grande do Sul, Brazil, from 1940 to 
1959, as well as identifying the current uses of this design. The roof garden is considered both 
a composition and an environmental element. As urban densification increases, it becomes 
even more important to utilize the spaces in penthouses. The construction of roof gardens 
would bring solutions regarding the use of flat roofs, improving habitability, multifunctionality, 
and sociability. This research focuses on environmental and physical composing aspects of the 
buildings hereby studied. This research also aims at understanding what has occurred to the 
urban legislation in Brazil to stimulate or not the construction of roof gardens in the city of Por-
to Alegre. In the concluding remarks, the hypothesis of this work has been confirmed: the roof 
garden, one of the five points of modern architecture developed by Le Corbusier and advocated 
in modern planning in Porto Alegre, has not established itself in this city. During the analysis, it 
was verified that the Corbusian idea existed only as a project concept. Even though that space of 
aesthetic qualification proposed by modern architecture has not been identified in the analyzed 
examples, there was a concern about keeping flat slabs. In the analysis of the Brazilian legisla-
tion, the 1959/61 Master Plan appeared to be contrary to the materialization of roof gardens, as 
it lowered the height of buildings and the utilization rate. In present times, the Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental – I PDDUA (Master Plan for Environmental and Urban 
Development) brings the opportunity of utilizing the final slab, which may be an incentive to (re)
invent the roof garden.

Keywords: Roof garden. Modern architecture in Porto Alegre. Brazilian modern archi-
tecture. Urban plans. Le Corbusier.
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1. INTRODUÇÃO

A tese estuda o terraço-jardim como ideia de projeto nas edificações da Ar-
quitetura Moderna Gaúcha no período de 1940 a 1959 , de grande crescimento e ver-
ticalização de Porto Alegre, e que antecede a aprovação do I Plano Diretor da cidade. 
O Plano, promulgado em 1959 e consolidado em 1961, tinha como base a arquitetura 
moderna. 

Por meio de um breve panorama da arquitetura moderna brasileira visando 
conferir a prática de uso do terraço-jardim, chega-se à parte importante da análise 
proposta na tese que é verificar a sua realização na capital gaúcha, no período de 
estudo. Para atender estes interesses são identificados os exemplares ícones da ar-
quitetura moderna porto-alegrense projetados e/ou construídos à época. O estudo 
é concluído com a análise dos diversos Planos Urbanos de Porto Alegre para com-
preender e verificar se, neles, a legislação foi favorável ou desfavorável à materializa-
ção do terraço-jardim, reconhecidamente valorizado da arquitetura moderna. 

1.1   Justificativa 

A escolha do tema se justifica pelo interesse na verificação dos motivos da 
materialização ou não do terraço-jardim, em Porto Alegre. O terraço-jardim é consi-
derado não só como um elemento compositivo, mas também ambiental. Dos pon-
tos da arquitetura moderna, o terraço-jardim é o menos estudado, menos citado, e 
um dos que merece mais consideração em climas como os do Brasil. Os benefícios 
compositivos e ambientais que representam a ideia do terraço-jardim teriam resol-
vido um conjunto de problemas — o uso do teto plano, a habitabilidade, a multifun-
cionalidade e a sociabilidade, em clima favorável a permanecer ao ar livre, sendo o 
teto plano exposto à radiação solar em grande parte do ano.

Com a densificação das cidades, cresce a importância da utilização dos espa-
ços das coberturas das edificações, em especial nas áreas em que não é mais pos-
sível criar praças ou espaços de convivência. A arquitetura como disciplina é ideal 
para responder a esta demanda abrangendo as escalas de intervenção humana na 
cidade, desde o planejamento até o projeto arquitetônico detalhado. Não é só uma 
questão de projeto, é também uma questão de escolha política e social. Com a re-
leitura do Movimento Moderno, em evidência no número crescente de pesquisas 
sobre o tema, é apropriado abordar o uso do terraço-jardim quando é recuperada a 
sua importância e começa a ser usado de maneira casual por arquitetos e empresas 
construtoras, mesmo sem uma base conceitual. Embora o terraço-jardim não seja 
novidade, a sistematização de seu uso e a ideia sobre o papel transformador do es-
paço deve ser reforçado, assim como se deve buscar o “lirismo” da arquitetura que 
caracterizou o teto-jardim de Le Corbusier. 
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Há muitas opções para melhorar a qualidade dos espaços semipúblicos com 
o uso do terraço-jardim. As razões técnicas dadas para seu uso inicial continuam em 
vigor, mas sua utilização prática merece considerações compositivas e programáti-
cas que correspondam às mudanças dos tempos e que abranjam as questões am-
bientais e as necessidades espaço-temporais contemporâneas.

É possível identificar uma série de razões que justificam a utilização das co-
berturas como terraço-jardim. Elas podem incorporar, por exemplo, a implantação 
de áreas recreativas (creches, bibliotecas, playgrounds) e institucionais (reuniões 
em espaços abertos, espaços de confraternização) como alternativas para a promo-
ção do exercício da socialização e a manutenção da saúde física e emocional de seus 
usuários. Com isto, o terraço-jardim, também transformará a paisagem urbana. A 
medida que a natureza se aproxima e se relaciona com os elementos de arquitetura, 
se converte em paisagem. Transformar a superfície final em paisagem urbana possi-
bilita desfrutar de vistas mais agradáveis, menos áridas. 

A inclusão do verde sobre as superfícies edificadas é uma das estratégias re-
comendadas com o objetivo de trazer qualidades ambientais ao meio urbano. Os 
benefícios na escala da unidade (economia no custo da energia, aumento da vida 
útil do telhado, melhorias estéticas) geram vantagens pessoais e financeiras, e os 
benefícios públicos (redução e retenção do fluxo de águas pluviais, mitigação dos 
efeitos de ilhas de calor e promoção da biodiversidade) são razões para a sua adoção 
por parte das políticas públicas urbanas. A paisagem, a qualidade visual e o valor 
estético devem ser destacados. Aceitar uma visão mais ampla da relação entre os 
benefícios ambientais e estéticos possibilita design mais criativo e de baixo impacto.

Esta é uma pesquisa de cunho teórico, por meio da bibliografia e alguns estu-
dos de caso, enfocando os aspectos físico-compositivos e ambientais destas edifica-
ções. A outra fonte de análise de dados e estudos para compreender o que ocorreu 
está na legislação urbana, que permite entender e verificar como a legislação esti-
mulou ou não a implantação e o uso do terraço-jardim em Porto Alegre. É interes-
sante mostrar a sutileza dos planos que, por um lado, incentivam, mas que, por ou-
tro, podem produzir um resultado inesperado. Há uma diferença entre o discurso e a 
prática, entre as propostas e a realidade política e os interesses econômicos. Juntar 
as razões estéticas, compositivas e ambientais justificam a escolha do tema.

1.2   Delimitação da pesquisa

O campo de trabalho se limita pela verificação de como o terraço-jardim foi 
representado na arquitetura de uso misto, projetado, materializado, ou não, entre 
os anos de 1940 e 1959, na área central de Porto Alegre, em momento de euforia na 
construção civil e consequente verticalização da cidade. O centro da cidade passava 
por grandes modificações na estrutura urbana, com abertura de novas avenidas e 
alargamento de outras e a substituição de pequenas habitações por grandes edifí-
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cios em altura. Tudo estimulado pelos planos urbanos e absorvido pelos interesses 
das grandes incorporadoras que apresentavam seus edifícios com uma roupagem 
moderna, salientando as novas tecnologias e a nova arquitetura. 

1.3   Definição conceitual

É considerado terraço-jardim todo fechamento superior, exterior do edifício 
que cobre um lugar habitado, como definido por Le Corbusier. A expressão terraço-
-jardim, ou teto-jardim (no original toit-jardin), foi usada por Le Corbusier principal-
mente nos projetos de habitações unifamiliares. Para outras tipologias, na maioria 
das vezes, verifica-se a inscrição teto-terraço (toit-terrasse). Outras vezes, como ob-
serva Sequeira Carneiro (2008, p. 27) Le Corbusier utiliza a expressão toit ou toiture, 
como aparece nos seus escritos, projetos e croquis, publicados nas Obras Completas 
e nos Sketchbooks.

O terraço-jardim deve ser um local que permita e promova a permanência 
do homem, ou seja, um lugar que possa ser vivido e utilizado por ele, apropriado 
para as suas atividades. Terraço-jardim, nesta tese, é a formulação que Le Corbusier 
sistematizou e está  na definição de um dos Cinco Pontos da arquitetura moderna. 
Depende da laje plana e a existência de um limite físico transformando este espaço 
em um lugar arquitetônico. Pode usar vegetação ou não, com um programa de ne-
cessidades de acordo com o projeto elaborado. É um espaço autônomo, com volu-
mes independentes dos andares inferiores visando a congregação social, cultural e 
o culto ao corpo e ao espírito.

1.4   Objetivos e hipótese

Esta tese tem como objetivo principal analisar a existência do terraço-jardim 
nas edificações, no período de 1940 a 1959. Busca recuperar o uso do terraço-jardim 
pela arquitetura moderna de Le Corbusier e identificar como ele é usado hoje. 

A hipótese defendida no trabalho é que o terraço-jardim, um dos cinco pon-
tos da arquitetura moderna, sistematizado por Le Corbusier e preconizado nos Pla-
no Urbanos modernos de Porto Alegre, não se estabeleceu na capital gaúcha. 

A pesquisa procura entender o que aconteceu com o terraço-jardim em Por-
to Alegre e quais foram os instrumentos ou as situações que o promoveram ou, pelo 
contrário, dificultaram sua implantação. Por exemplo, poder-se-ia considerar o ter-
raço-jardim como uma proposta de transformação da ambiência da cidade, a partir 
da qualificação do edifício, o que demandaria um projeto arquitetônico de renova-
ção espaço-conceitual. 

Para responder à hipótese acima, é preciso identificar e avaliar os exempla-
res da arquitetura moderna gaúcha cujos projetos buscavam implantar o terraço-
-jardim no marco da arquitetura moderna brasileira e analisar os terraço-jardins na 
obra de Le Corbusier, considerando as vantagens desta tipologia. 
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A imagem de cidade moderna contida nos planos está sintetizada em de-
terminados espaços urbanos ou edifícios. Os Edifícios Esplanada, Jaguaribe e Vista 
Alegre são alguns dos exemplares que reúnem as qualidades e os atributos desta 
tipologia. 

Resgatar a ideia modernista e atualizá-la é importante. É necessário, tam-
bém, olhar para os projetos mais recentes de arquitetos que constroem a paisagem 
urbana e usá-los como exemplos de possíveis melhorias para Porto Alegre. E verifi-
car o que a cidade de Porto Alegre pode fazer, no âmbito do Plano Diretor e políticas 
públicas para incentivar, de forma qualitativa, a ideia atualizada do terraço-jardim 
construída por Le Corbusier. 

1.5   Método de trabalho 

 A tese se desenvolve por meio da pesquisa documental na análise das dis-
sertações de mestrado e teses de doutorado, de desenhos e projetos referentes a 
arquitetura moderna brasileira e gaúcha, identificando os edifícios representativos 
desta tipologia que implantaram o terraço-jardim. Estuda-se os textos e artigos de-
senvolvidos e publicados por arquitetos, pesquisadores e críticos sobre o tema. Os 
planos urbanos são estudados e analisados desde 1914, a partir do Plano Geral de 
Melhoramentos e Embelezamento  de Porto Alegre ou  Plano Maciel. Também é vis-
ta a legislação complementar contida nos código de posturas, código de obras, atos 
e  decretos  até  a aprovação do I Plano Diretor de Porto Alegre, em 1959,  com base 
nas diretrizes do movimento de arquitetura moderna inspirado na Carta de Atenas, 
enunciada no IV  Congresso Internacional de  Arquitetura  Moderna - IV CIAM,  che-
gando ao atual Plano Diretor e Desenvolvimento Urbano e Ambiental, que tem por 
base as legislações anteriores.  

Como atividade de campo, foram realizadas várias visitas ao Arquivo Munici-
pal de Porto Alegre buscando encontrar  no Setor de Cadastro e Microfilmagem os 
registros dos projetos em análise, aprovados no período de 1940 a 1959, que, devido 
a antiguidade,  já não  se encontravam mais para consulta no Protocolo Geral da  
Secretaria de Obras Públicas e Viação - SMOV.  A partir da identificação dos micro-
filmes foram realizadas cópias para posterior montagem das plantas. Arquitetos da 
Secretaria de obras e planejamento da época foram visitados, assim como proprie-
tários e empreendedores dos referidos edifícios, em seus escritórios ou nos próprios 
imóveis. Fotografados os locais visitados. O trabalho apresenta uma sequência cro-
nológica buscando pistas do terraço-jardim da arquitetura moderna nos Planos Ur-
banos de Porto Alegre. 

1.6   Tópicos estruturadores da tese

Esta tese doutoral se desenvolve a partir da revisão da evolução do uso da 
laje de cobertura com o objetivo de verificar em que momento e de que forma a co-
bertura passa a ser total ou parcialmente utilizável como terraço-jardim. 
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No capítulo 1 são apresentados os itens introdutórios da pesquisa com a con-
textualização e a justificativa do tema, a delimitação da pesquisa, definição concei-
tual e a metodologia aplicada. Também são abordados os seus objetivos e exposta a 
hipótese defendida. 

Revisando a bibliografia existente, no capítulo 2,  “Das coberturas planas ao 
terraço-jardim”, a pesquisa permeia os antigos construtores vernaculares, passando 
pela arquitetura moderna e chega aos usos múltiplos de hoje.

O capítulo 3, “A sistematização do terraço-jardim de Le Corbusier”, inicia apre-
sentando a elaboração teórica que fez Le Corbusier sobre o terraço-jardim e finaliza 
com exemplos do uso do terraço-jardim na sua obra. A Unidade de Habitação de 
Marselha é o exemplo mais completo e significativo do uso do terraço-jardim.

O capítulo 4, “Terraço-jardim na arquitetura moderna brasileira”, através de um 
breve panorama resgata exemplos da prática do terraço-jardim da arquitetura mo-
derna brasileira. 

O capítulo 5, “Terraço-jardim e os Planos Urbanos de Porto Alegre”, inicia des-
crevendo as transformações arquitetônicas, culturais e urbanas do início do século 
XX, analisa a verticalização de Porto Alegre nas décadas de 1930 e 1940 e se detém 
no estudo dos diferentes planos urbanos da cidade, nos períodos de 1940 a 1959, e 
no I Plano Diretor de 1959/1961, à procura da existência de critérios que permitiria, 
ou não, implantar o terraço-jardim. Apresenta os edifícios ícones da arquitetura mo-
derna de Porto Alegre, escolhidos para a pesquisa, descrevendo suas características 
compositivas. E conclui com os terraços e planos contemporâneos.

E, no Capítulo 6, “Considerações Finais”, estão os comentários resultantes 
da pesquisa, incluindo as recomendações para futuras investigações.  São apresen-
tadas as conclusões relevantes visando atender os objetivos propostos e auxiliar a 
prática da Arquitetura com o uso do terraço-jardim.  Ao final, são relatadas as refe-
rências bibliográficas citadas durante o trabalho. 





2. DAS COBERTURAS PLANAS AO TERRAÇO-JARDIM

Este capítulo revisa a evolução das coberturas planas, verificando como a 
cobertura era utilizada, proposta, ou simplesmente mencionada nos diversos perío-
dos. O objetivo é constatar em que momento e de que forma a cobertura passa a ser 
total ou parcialmente ocupada como terraço-jardim na arquitetura de Le Corbusier, 
identificando quais os novos usos e funções de hoje.

Andrés Martínez, autor dedicado ao estudo do tema habitar la cubierta, apre-
senta as razões do homem para desde tempos imemoriais querer ocupar as cober-
turas, ordena por períodos históricos e analisa suas manifestações formais e as so-
luções construtivas adequadas a cada época. 

Outros autores descrevem as qualidades técnicas, térmicas e ambientais da 
cobertura. Mas, o que interessa nesta discussão, é a cobertura habitável, com ca-
racterísticas compositivas adequadas ao uso e à permanência humana em todas as 
suas relações. 

2.1   Os precursores

A utilização da cobertura como um espaço para ser vivido remonta aos cons-
trutores vernaculares. Esta arquitetura   — sem arquiteto, usa como ponto de partida 
o clima, a cultura e as possibilidades locais conforme suas necessidades e recursos 
naturais (MARTÍNEZ, 2005, p. 20). A diversidade no desenho, nas formas e tipolo-
gias compositivas se define de acordo com o uso; outras vezes, o uso condiciona a 
forma. Mas o fenômeno vernáculo está associado também às condições do lugar, 
resultantes dos fatores geográficos, como altitude, orientação solar, precipitações e 
temperatura. Estes são os principais parâmetros de projeto.

O desenho do espaço construído, com suas formas orgânicas, reproduz as 
condições do lugar e o uso dos recursos disponíveis. Os aspectos sociais, econômi-
cos, ambientais e de segurança determinam o agrupamento das edificações. O espí-
rito coletivo das sociedades antigas, somado à economia de materiais de construção 
e o uso racional do espaço para proteção ao vento, ao frio e ao calor excessivo, moti-
va a superposição das unidades, configurando uma grande homogeneidade visual e 
construtiva (MARTÍNEZ, 2005, p. 22).

Em povoados ao sul do deserto Argelino (M’Zab, Argélia), as casas tradicionais 
de adobe, com lajes planas na cobertura, foram utilizadas como um espaço importante 
da edificação (Figuras 1 e 2). Esses espaços são rodeados por platibanda alta, cerca de 
1,5 m de altura, suficiente para o controle climático e a garantia da privacidade. Assim 
como os pátios internos têm uma importância para habitabilidade da região, os chama-
dos “pátios de cima” também são espaços fundamentais para habitação (MARTÍNEZ, 
2005, p. 20).
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Figuras 1 e 2 — Casas tradicionais de adobe nos povoados ao sul do deserto Argelino (M’Zab, Argelia). 
Fonte: MARTÍNEZ (2005, p.21)

No Tibete, as lajes planas são usadas como vestíbulo a céu aberto e centro 
de distribuição e deslocamento. Com peitoris baixos, servem também para sentar 
ou para a coleta da água da chuva. A impermeabilização é feita com uma camada de 
argila (Figura 3).

                    Figura 3 — A laje plana no Tibete. Fonte MARTÍNEZ  (2005, p. 21). 

No Novo México, o limite entre o espaço privado e o público se confunde, o 
terraço plano sobre a cobertura da vivenda inferior adquire um caráter semiurbano, 
um espaço não só de estar e contemplação, mas também de transição e circulação, 
como ocorre na cidade de Zuni (Figura 4), em Granada, na Espanha (Figura 5), e no 
Vale do Draa, no Marrocos (Figura 6). 
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Figuras 4 e 5 — As coberturas como centro de distribuição e deslocamento em Zuni, Novo México e 
em Granada, Espanha. Fonte: MARTÍNEZ (2005, p. 23 e 24).

FIgura 6 — O Vale do Draa, no Marrocos. Fonte: CADIMA (2008).

Na Ilha de Santorini, no Mar Egeu, na Grécia (Figuras 7 e 8), o medo dos pira-
tas foi o que motivou a construção distante da costa, junto a penhascos íngremes, 
para dificultar o acesso (STASINOPOULOS, 2002). As habitações escavadas na ca-
mada vulcânica em forma de cavernas apresentam um bom desempenho térmico, 
entretanto, como são profundas, carecem de iluminação e ventilação natural. 

Os terraços de gesso caiado sobre as habitações aparecem de forma repetida 
e contínua , criando uma composição uniforme. Em muitos casos, o telhado  de uma 
casa é  a varanda da casa de cima, ou mesmo uma rua pública. É importante a coope-
ração entre vizinhos para a resolução de questões de acesso, aspectos construtivos e 
formas de uso do espaço coletivo. 
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Figuras 7 e 8 — Em Santorini, o telhado de uma casa é a varanda da casa de cima, ou mesmo uma rua 
pública. Fonte:  STASINOPOULOS (2002).

A característica principal da construção vernacular é a manutenção da tra-
dição, o uso tipológico se repete, vai passando de geração em geração. As tradições 
culturais e sociais são mantidas. 

Em Pompeia, a Villa dei Misteri (Figuras 9 e 10) é um exemplo da antiguidade 
clássica romana, que substituiu o jardim do pátio pelo jardim de cima, com o uso do 
teto-terraço transitável e ajardinado, integrando as salas com o ambiente exterior. O 
espaço era destinado à experimentação ornamental da vegetação, confirmado por 
estudos arqueológicos através dos vestígios de raízes encontradas no local (MARTÍ-
NEZ, 2005, p.39). Hoje, está restaurada e aberta para visitação.

Figuras 9 e 10 — Villa dei Misteri, em Pompeia. Fonte: MARTINEZ (2005) Foto atual. Fonte: Google 
Maps https://www.google.com.br/maps/@40.753368,14.477162,3a,75y,81.75h,78t/. Acesso em: 30 abr. 
2015

 Na arquitetura renascentista, um dos mais antigos exemplos do uso da co-
bertura é o Palazzo Davanzatti (Figura 11), datado do século XIV. Nesta casa nobre 
de Florença, Itália, com características da arquitetura medieval e renascentista, no 
século XVI, foi incorporado na sua composição um alpendre, coberto, no último pa-
vimento. Este alpendre foi construído sobre o terceiro andar, onde havia seteiras, tí-
picas das torres nas casas medievais. O alpendre é coberto por um telhado, em meia 
água, apoiado por uma série de colunas. Naquela época era utilizado pelos serviçais 

http://
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e hoje é um espaço de estar e contemplação. Atualmente, o edifício abriga o museu 
do mobiliário, vestimentas e obras de arte do século XIV, mantido pelo governo Ita-
liano.

Figura 11 — Palazzo Davanzatti e o alpendre na 
cobertura. Fonte: acervo pessoal da autora.

Mesmo em edificações com o telhado inclinado, bases planas podem ser 
construídas, como nas altanas venezianas (Figura 12), com perfis metálicos e deque 
de madeira com a função original de estender roupa, mas, outras vezes, utilizadas 
como solário. Púlpitos também eram construídos para o uso e meditação de inte-
lectuais (Figura 13), que buscavam lugares mais próximos do céu e das estrelas, para 
melhor inspiração.

Figuras 12 e 13 — Altanas em telhados inclinados e púlpitos para a meditação  
Fonte: MARTÍNEZ (2005, p.45-47).
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Figura 14 — Uso contemporâneo da altana, terraço do Hotel Aman, Veneza. Fonte: http://imgwp.
viajeglobal.com.br/2014/06/fm08-3213-2-Aman-Canal-Grande-Venice-Altana-Roof-Terrace-
-2_800x450.jpg. Acesso em 02-02-2015.

2.2   Novas tecnologias: o elevador e o concreto

O uso do espaço sob o telhado, durante muitos anos foi para acomodar as 
caixas d’águas, casa de máquinas, local para entulhar coisas e também como alo-
jamento para os serviçais. O perfil da cobertura das cidades do século XIX era de 
domos, lanternas douradas, alguns mais excêntricos colocavam águias, armas, gár-
gulas com rostos horripilantes (BUSCH, 1991). 

Entretanto, a chegada de nova tecnologia, o elevador, inversor de status so-
cial (MACHADO, 1998), revolucionou a disposição dos ambientes com a facilidade 
de acesso aos andares superiores. As plantas térreas cada vez mais escuras e insa-
lubres, devido à pouca ventilação e iluminação das estreitas ruas corredores, foram 
sendo trocadas pelos altos dos edifícios com diversas vantagens, entre elas, tranqui-
lidade, ar puro, e os novos visuais sobre a cidade, fazendo com que os antigos sótãos 
passassem a ser a nova planta nobre, para aqueles senhores abonados.

A preocupação em investigar alternativas para o uso do espaço sob o telha-
do urbano, através de pesquisas, vem desde o  início  do século XVII (BUSCH, 1991), 
quando o grupo Hans Hucker Inc., contratado pelo National Endowment for the Arts, 
desenvolveu o estudo não apenas para saber como fazer uso do telhado, mas para 
pesquisar como o telhado pode ser adaptado para melhor servir ao usuário numa 
estratégia humanista de planejamento urbano. Há vários critérios para projetar as 
coberturas ou telhados públicos e privados de forma que possam ser utilizados em 
outros fins, como comercial, de lazer, educacional, residencial ou para melhoria da 
saúde. 

http://imgwp.viajeglobal.com.br/2014/06/fm08-3213-2-Aman-Canal-Grande-Venice-Altana-Roof-Terrace-2_800x450.jpg
http://imgwp.viajeglobal.com.br/2014/06/fm08-3213-2-Aman-Canal-Grande-Venice-Altana-Roof-Terrace-2_800x450.jpg
http://imgwp.viajeglobal.com.br/2014/06/fm08-3213-2-Aman-Canal-Grande-Venice-Altana-Roof-Terrace-2_800x450.jpg


29CAP. 2 -  DAS COBERTURAS PLANAS AO TERRAÇO-JARDIM

Samuel Haüsler, em 1839, cria a cobertura plana transitável constituída por 
tablados de madeira com papelão impregnado de alcatrão e coberto com areia e 
cascalho (MARTÍNEZ, 2005, p.59). Mais tarde, Carl Rabitz patenteou a cobertura de 
papelão impermeabilizado sobre cimento vulcânico que foi apresentada em 1867, 
na Exposição Universal de Paris (MARTÍNEZ, 2005, p.60). A vantagem principal des-
te material é que era possível criar áreas transitáveis, que poderiam ser ajardinadas 
e até arborizadas sobre o terraço da edificação, como executou no alto de sua resi-
dência em Berlim (Figura 15). 

 Figura 15 — Residência de Carls Rabitz, terraço impermeabilizado,  transitável  
                    e vegetado. Fonte: MARTÍNEZ (2005, p.60)

A técnica do concreto foi desenvolvida através das experimentações e de tes-
tes estruturais do material. Não bastava ter um novo material, era preciso dar uma 
razão construtiva a este. Por ser um material plástico, poder assumir qualquer for-
ma, com rapidez e facilidade, era utilizado para construção de fábricas, reservatórios 
de água, silos e algumas pontes.  

François Hennebique, engenheiro Belga radicado em Paris, estabeleceu ba-
ses para aplicação dos sistemas estruturais espaciais utilizando o sistema de pilares 
e vigas de concreto com barras de aço (Figuras 16 e 17). Pouco depois, projetou e 
construiu a sua própria casa (1904) baseada na aplicação do concreto armado. Era 
o momento de exibir o novo material construtivo e as novas formas de usar a co-
bertura. A residência de Hennebique, embora formalmente ligada à representação 
da arquitetura acadêmica do século XIX, apresenta elementos que passaram a ser 
referência da arquitetura moderna, como o terraço-jardim, a fachada em balanço, os 
vidros nos fechamentos externos e a própria estrutura de concreto de pilares e vigas. 
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2.3   A expressão arquitetônica do concreto

Como expressão arquitetônica, o concreto armado surge com os projetos 
do arquiteto-engenheiro Auguste Perret, principalmente, em seu prédio de aparta-
mentos situado na Rue Benjamin Franklin, 25 bis, em Paris. Construído entre 1903 
e 1907, está localizado ao lado do Trocadero e próximo à Torre Eiffel, que, naquela 
época, já era um lugar desejável (Figuras 18, 19 e 20). Este é considerado o primeiro 
edifício em que o concreto armado foi utilizado na composição arquitetônica (GIE-
DION, 1955,p.342). 

Os edifícios construídos anteriormente utilizavam o concreto armado como 
solução estrutural, mas Perret foi o primeiro que soube aplicar os recursos caracte-
rísticos do concreto armado como elemento de arquitetura. 

O edifício da Rue Benjamin Franklin apresenta a simetria e a simplifica-
ção estrutural, formal e funcional de seus elementos de maneira clara e os incor-
pora na fachada externa da edificação. Inova na plasticidade, a estrutura não é  

Figuras 16 e 17 — Casa de Hennebique. Vista parcial e cortes e plantas. Fonte: TERNA (2011).

Figuras 18, 19 e 20  — Vista geral do Edifício e detalhes dos terraços-jardins, com  Perret à 
frente da Torre Eiffel. Fonte: GIEDION (1955, p.341).
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mais suporte para ornamentação, é a própria expressão arquitetônica. Na con-
figuração formal, o edifício em “u” tem o “poço de luz” na frente e não mais na 
parte posterior da edificação, como de costume, possibilitando que todas as 
aberturas estejam voltadas para o Rio Sena e a Torre Eiffel.  (Figuras 21 e 22)

 

Com a planta flexível, nota-se a independência entre a estrutura e os planos 
de fechamento. O sistema estrutural de concreto mais esbelto, se comparado à es-
trutura de ferro usual, dá mais leveza e permite a criação de paredes internas mais 
finas gerando melhor distribuição e melhor aproveitamento do espaço. No térreo, as 
paredes de vedação são envidraçadas, de pilar a pilar, privilegiando a transparência e 
enfatizando a composição estrutural (GIEDION, 1955, p.342). A aparente fragilidade 
no andar térreo dificultou os empréstimos junto às instituições bancárias que não 
acreditavam na solidez do edifício. 

Para criar terraços, Perret explorou os recuos no topo da edificação e as co-
berturas planas resultantes deste sistema construtivo, conforme Curtis (2008, p.77). 

No sétimo andar, projeta um pequeno terraço entre os dois cômodos, protegi-
do pelas torres laterais e, sobre a laje plana superior, um terraço transitável, com um 
banco de pedra para desfrute de momentos de tranquilidade. Mais acima, no coroa-
mento do edifício, com acesso direto a partir do interior dos dormitórios, um terraço 
plano coberto com brita. 

Figura 21 — O edifício da Rue Franklin e o terraço de Perret.   
Figura 22 — À direita, detalhe. Fonte: http://www.afewthoughts.
co.uk/flexiblehousing/. Acesso em setembro de 2014.
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Figura 23 — O edifício da Rue Franklin. Fonte: 
http://www.mimoa.eu/projects/France/Paris/
Rue%20Franklin%20Apartments. Acesso em: 
abr. 2015.

2.4   A proposta higienista

Durante o século XX, o concreto armado passa a ser usado amplamente. É a 
marca da nova arquitetura. Alguns críticos e teóricos da arquitetura, que relaciona-
vam a cobertura inclinada aos problemas de higiene devido à umidade e suas doen-
ças correlacionadas propunham como solução a difusão do uso das lajes planas nas 
edificações. Giedion e Corbusier embarcaram nesta guerra contra a cobertura incli-
nada. 

Repouso, sol, ar livre e a presença da vegetação era o tratamento para cura 
da tuberculose, e isto levou os arquitetos e engenheiros a projetarem terraços e bal-
cões para helioterapia, orientando as edificações para o Sul (no hemisfério Norte). 
O Sanatório Popular Queen Alexandra, em Davos (Figuras 24 e 25), na Suíça, cons-
truído entre 1906 e 1909 pelos arquitetos Otto Pfleghard, de Zurique, e Max Haefeli, 
apresenta as habitações orientadas para o Sul para o melhor aproveitamento da in-
cidência solar (GIEDION, 1955,p.338). A tipologia adotada é composta por um siste-
ma de balcões e terraços privados e áreas coletivas, com vistas para as montanhas, 
visando a promoção da cura dos enfermos. Os pacientes permaneciam longos perío-
dos internados. O tratamento de helioterapia era muito extenso, eram necessárias 
muitas horas de sol, todos os dias, durante muito tempo e independente da estação 
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do ano e da temperatura. As áreas coletivas de cura, situadas em pavilhões de con-
valescência na cobertura da edificação, onde permaneciam sobre macas, num modo 
de vida horizontal, foram construídas posteriormente.

Figuras 24 e 25 — Sanatório Popular Queen Alexandra, em Davos, na Suíça. Fonte: GIEDION (1955, 
p.340).

A implantação do Sanatório de Paimio, na Finlândia, de Alvaro Aalto (1929-
33), foi cuidadosamente estudada, se adequando à topografia local. A planta baixa 
fragmentada em várias alas e com blocos estreitos garantiam a penetração da luz 
solar na edificação por todos os lados com controle da entrada de luz e calor, através 
do estudo dos ângulos de incidência. Os quartos dos pacientes foram colocados vol-
tados para a orientação Sul, com grandes aberturas por onde entrava o sol e, sobre a 
planta de cobertura, havia terraço coletivo aberto, em parte, coberto por uma mar-
quise, onde poderiam ser colocadas as camas em dias quentes, com visuais voltados 
para as florestas de coníferas e lagos (Figuras 26 e 27).

Figuras 26 e 27 — Sanatório Paimio, na Finlândia, de Alvaro Aalto. Fonte: CURTIS (2008, p.345).
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Terraço escalonado foi a solução desenvolvida por Richard Docker, para o Sa-
natório de Waiblingen, na Alemanha. 

Figura 28 — Vista dos terraços escalo-
nados do Sanatório de Waiblingen, de 
Richard Docker , na Alemanha.  
Fonte: MARTÍNEZ  (2005, p.76).

Seguindo esta onda higienista, que gerou uma transformação nas habitações, 
os edifícios públicos e instituições como as escolas também dispunham de espaços 
com terraços abertos para uso das crianças e dos adultos, com locais apropriados 
para ginástica e área reservada para o descanso.

Figura 29 — Jardim de infância da Kingsway, 
Inglaterra. Fonte: MARTÍNEZ (2005, p.79.).  

Figura 30 — Escola Suresnes (1935), 
Fonte: LEATHERBARROW (2007 p. 173).
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Figuras 32, 33 e 34  — Le Corbusier sobre a cobertura da Fábrica da Fiat em Turin. “É o triunfo da má-
quina sobre a arquitetura, já que se constrói por e para ela”. Fonte: LE CORBUSIER (1947, p.202)

Figura 35 — Proposta de Le Corbusier para autopista elevada para Argélia. Fonte: DAROCA (2013).

2.5   Lingotto e sua pista de provas

A conquista do plano de cobertura não ficou limitada à edificação, mas sim, 
alcançou a escala industrial. A Fábrica Lingotto da Fiat, em Turim, ícone do moder-
nismo, projetada por Mattè-Trucco e executada entre 1915 e 1921, apresenta uma 
pista de provas na cobertura horizontal de concreto para suportar a vibração de 
cargas móveis dinâmicas (FRAMPTON, 2008), com uma geometria apropriada para 
minimizar as forças centrífugas, revestida com material maleável, como o asfalto.

Figura 31 — Fábrica Lingotto da Fiat, em Turim. Fonte 
GORSKI (2003, p.51)

Quando Le Corbusier visita a Fábrica de Lingotto (1947), valoriza este em-
preendimento de vanguarda, que vem ao encontro da ideia maquinista da época, 
afirmando que  “…já não é um sonho a autopista na cobertura e, isto nos leva acre-
ditar que algumas cidades como Genova, Argel ou Rio de Janeiro podem salvar-se 
se autopistas forem construídas nas cotas elevadas” (LE CORBUSIER, 1947,  p.202). 
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2.6   Arquitetura de Le Corbusier e o terraço-jardim

Muitas das características técnicas do concreto praticadas por Perret in-
fluenciaram as novas gerações de arquitetos. Le Corbusier preocupa-se com o uso 
do concreto e como utilizar este material no contexto da industrialização. Desen-
volve, junto com Max Du Bois, o Sistema Dom-inó1: esqueleto estrutural com seis 
pilares de concreto armado recuados e três planos horizontais conectados por uma 
escada em balanço em uma das extremidades, que chega até o último pavimento, 
indicando o acesso à laje de teto, sugerindo que este espaço sobre a cobertura possa 
ser ocupado, habitado. O terraço-jardim2 surge na obra de Le Corbusier nos projetos 
das Maisons Dominó (1914), influenciado por Perret, quando trabalhou em seu escri-
tório e vivenciou o teto-terraço do Edifício da Rua Franklin.

Figura 36   — Sistema Dominó. Fonte: LE CORBUSIER (1967, p.24).

O Sistema Dominó foi a base estrutural e formal determinante de muitas 
obras de Le Corbusier, que buscava um sistema construtivo e tecnológico para gran-
de escala, que pudesse ser repetido a partir de uma unidade, gerando um quarteirão 
inteiro ou até um bairro. A unidade, na escala da arquitetura, é expandida para o 
desenho urbano, onde busca solucionar a grande preocupação social e econômica 
através da construção padronizada. 

1 — Denominado assim por ter semelhança formal com o jogo dominó e suas combinações. As 
colunas livres podem ser vistas em planta baixa como se fossem os pontos do dominó (LE COR-
BUSIER, 1967, p.23).

2 — O terraço-jardim, na obra de Le Corbusier, surge com o sistema dominó, mas só vai ser pub-
licado como um dos cinco pontos da nova arquitetura, em 1929. Em 1927, ele publica a teoria do 
terraço-jardim na revista L`Esprit Nouveau.

Figuras 37 e 38 — Implantação com o Sistema Dominó e vista perspectivada de um conjunto de ca-
sas com teto-terraço transitável. Fonte: LE CORBUSIER (1995, p.25)
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Quando se analisa os primeiros esboços de Le Corbusier referente ao Siste-
ma Dominó, verifica-se que a laje plana do teto está envolvida por uma cornija em 
forma de vaso ou um por uma grade, definindo o espaço como lugar para transitar 
(habitar), que mais tarde será regulamentada.

Figuras 39 e 40 — Esboços e corte da Maison Dominó. Fonte: LE CORBUSIER (1995, p.24) e LE COR-
BUSIER SKETCHBOOKS (1981, v.1, A2, detalhe figura 109).

Figura 41 e 42 — Detalhes construtivos do teto-terraço no Sistema Dominó, com indicação das vá-
rias camadas para uso da vegetação ou pavimentação . Fonte: LE CORBUSIER SKETCHBOOKS (1981, 
V.1, A2, Fig.111 e 79).

Com a ideia de produção em massa, como numa montadora de automóveis, 
Le Corbusier faz uma brincadeira com a palavra Citroën, indicando que uma casa 
poderia ser tão padronizada quanto um carro, semelhante ao que Ford havia 
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feito para a racionalização da produção dos carros. A Casa Citrohan serviria para 
resolver a crise habitacional dos anos pós-guerra: de concepção formal purista, 
constituída de uma caixa branca, laje plana, com grandes vãos livres, janelas 
industriais retangulares, sala de estar com pé direito duplo e área envidraçada 
e, no topo da edificação e/ou em níveis intermediários, os terraços. Toda de con-
creto, era construída in loco. 

Para a Casa Citrohan, Le Corbusier inspira-se na produção em massa da casa 
Dom-inó, nas residências cúbicas mediterrânea caiadas, nos transatlânticos, nas ca-
sas sem ornamento do Loss, nas casas com telhados planos de concreto da cidade 
industrial de Ganier e nos ateliês de Paris, com suas grandes áreas envidraçadas. O 
pé direito duplo foi inspirado num café que frequentava em Paris (Curtis, 2008,p.171). 

Com a mente e o corpo são, o morador se deleitaria com as paredes bran-
cas, despojadas ao máximo e chegaria aos prazeres essenciais da luz, do 
espaço e da vegetação, num passeio que iniciava no térreo até o topo”. 
Era o espírito novo! (LE CORBUSIER, 1995).

As três versões da Casa Citrohan são importantes para o desenvolvimento e 
a materialização da ideia do terraço-jardim. 

Figuras 43, 44 e 45 — As Casas Citrohan de 1920, 1922 e 1925/27. Fonte LE CORBUSIER (1995, p. 31, 
45, 47).

Era um novo estilo de vida moderno adequado à nova era da máquina. Na 
primeira versão, de 1920, o espaço no topo do edifício é identificado pelo arquiteto 
como terraço-jardim pela primeira vez3. 

Nesta versão a casa de volume retangular, está assentada no solo e, por sub-
tração, tem na parte frontal, no último pavimento, o terraço-jardim. Para dar conti-
nuidade ao volume paralelepipédico, o arquiteto insere uma estrutura metálica leve 
na área do terraço, refazendo, visualmente, o volume regular. 

O acesso ao terraço-jardim dá-se por escada externa, direto do térreo, sem 
necessariamente passar pelos ambientes internos. Já a escada interior, em espiral, 
conecta as camadas horizontais e os pavimentos intermediários, mas não chega ao 
terraço.

3 — «Cette première petite maison à ‘toit-jardin’ […]» («Essa primeira casinha tem ‘toit-jardin’ 
[…]») Le Corbusier (1995, p.46).
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Figura 46, 47 e 48 — A primeira versão da Casa Citrohan, de 1920: a casa como máquina de morar, 
construída em série. “Sem telhado pontiagudo, com paredes lisas como folha de zinco e janelas se-
melhantes aos caixilhos das fábricas”. Fonte: LE CORBUSIER (1995, p.31)   

A maquete da segunda versão exposta no Salão de Outono de Paris em 1922 
apresenta a casa com o térreo elevado do chão sobre pilotis, enfatizando a utilização 
da estrutura como elemento de composição adaptado ao lugar, pois está situada à 
beira do mar, numa área alagadiça, entretanto, inclui a garagem no térreo. 

O volume retangular, tem no primeiro pavimento uma área pavimentada, 
circundante à edificação com acesso direto à sala de estar e, no último pavimento, 
o terraço-jar dim, junto aos dormitórios dos filhos. A escada que conduz ao terraço, 
na versão anterior, era externa, agora passa a ser deslocada para o interior da casa.
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Figura 49 e 50 — A maquete da segunda versão exposta no 
Salão de Outono de Paris em 1922. Fonte: LE CORBUSIER 
(1995, p.45)

 A terceira versão da casa Citrohan foi materializada em 1927 para exposição 
da arquitetura moderna Weissenhofsiedlung, em Stuttgart. Este conjunto habita-
cional experimental para residências de baixo custo permitia que os visitantes ex-
perimentassem pessoalmente uma nova visão da sociedade através da arquitetura 
baseada nos ideais de redução de custos, simplificando tarefas domésticas e melho-
rando as condições de vida da classe média. 

A exposição reuniu os arquitetos expoentes modernistas do momento na Eu-
ropa, entre eles, Le Corbusier e Jeanneret, que tiveram a oportunidade de construir, 
em dois terrenos contíguos, a terceira versão da casa Citrohan e outras duas casas 
geminadas. Para reduzir o custo, Le Corbusier decide projetar duas casas geminadas 
no lugar de uma. Em todas as edificações eles tratam o terraço-jardim como área de 
convivência. 

A Maison Citrohan, nesta versão, é composta também por um volume retan-
gular, elevado sobre pilotis, que sofre uma subtração volumétrica referente ao es-
paço do terraço-jardim na cobertura, mas, para dar continuidade formal, configura 
o volume  com trechos de parede dando seguimento à platibanda do último pavi-
mento, retomando, visualmente, o prisma retangular, que utiliza como se fossem 
janelas em fita. Por economia, existe uma grande escada linear dentro da casa que 
dá acesso a todos os pavimentos, inclusive ao terraço-jardim, passando por um cor-
redor adjacente aos dois dorminórios na planta superior. 

Figuras 51, 52, 53 e 54 — Plantas baixas casa Citrohan, 1922. Fonte: LE CORBUSIER (1995, p. 44).
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Figuras 55 e 56 — Croquis do conjunto de casas de Le Corbusier e Jeanneret na exposição Weisse-
nhofsiedlung. À direita, foto da época. Fonte: LE CORBUSIER (1995,p.52).

As casas geminadas também são elaboradas a partir da casa Citrohan, com pla-
nos verticais coloridos, pilotis, aberturas em fita, laje em balanço, fachada livre e ter-
raço-jardim. A escada enclausurada conecta do térreo ao terraço-jardim na planta de 
cobertura, passando pelos andares intermediários de forma direta, sem interferir nos 
ambientes internos.

Figura 57 — À esquerda, vista do terraço-jardim no último pavimento das casas geminadas com 
entrada pela via principal  

Figura 58 — No meio, plantas baixas e vista perspectivada das casas geminadas.Fonte: http://www.
archdaily.com/490048/ad-classics-weissenhof-siedlung-houses-14-and-15-le-corbusier-and-pierre-
-jeanneret. Acesso em: 14  jul. 2014.

Figura 59 — À direita,  conjunto  de  casas de  Le Corbusier e  Jeanneret na exposição de Weissenhof-
siedlung  e  casa  Citrohan em perspectiva. Fonte: COHEN (2010, p.34).
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Sob o título, os cinco pontos da nova arquitetura, Le Corbusier mostra as 
vantagens arquitetônicas da construção com o concreto armado e a estrutura por-
tante independente, em relação às técnicas de construção tradicional da época. 
Lança as bases da nova arquitetura com características funcionalistas, onde apre-
senta uma nova forma de fazer arquitetura, fundamentada nas necessidades huma-
nas, e enumera os cinco pontos importantes da nova arquitetura: 

(1) mudou a definição espacial interna e promoveu a fachada livre criando re-
cuos nas lajes de forma a tornar mais flexível o projeto das aberturas. A disposição 
das aberturas não depende mais da estrutura do prédio conforme a orientação solar, 
o sombreamento dos espaços internos foi valorizado; 

(2) utilizou-se de janelas em fita, localizadas a uma altura determinada, de 
um ponto ao outro da fachada, de acordo com a melhor orientação solar, com a 
apropriação da iluminação natural; 

(3) a partir das construções suspensas sobre pilotis, criou-se no ambiente ur-
bano uma relação entre interior e exterior deixando o terreno fluir abaixo da cons-
trução, garantindo a ideia de continuidade entre os espaços – a paisagem natural 
pôde adentrar pelo edifício; 

(4) com a planta livre da estrutura, as paredes divisórias não são portantes, 
não têm a função de sustentação do edifício. A divisão dos ambientes é independen-
te da estrutura do prédio; 

Figura 60 — Le Corbusier ilustra indicando as vanta-
gens dos cinco pontos da nova arquitetura. Fonte: LE 
CORBUSIER (2004, p.51). 
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(5) trata da cobertura plana e do uso do terraço-jardim. Traz a ideia de transferir 
a vegetação retirada do solo para a cobertura do edifício. A natureza fica mais próxi-
ma do usuário, dá o direito ao sol, ao ar e à vegetação. É o jardim suspenso, sobre a 
superfície seca, de solo artificial, com vegetação ou não, salubre e do qual se tem um 
bom visual. Contribui para tornar as cidades mais verdes e ainda libera o solo para a 
circulação de automóveis e outras práticas. 

O terreno sob a casa ficou desimpedido, a fachada está inteiramente li-
vre e o teto foi reconquistado(...) Sobre as superfícies construídas da ci-
dade: os tetos-jardins.  LE CORBUSIER (2004, p.51).

Le Corbusier, com o uso da laje plana na cobertura recupera os terrenos ocu-
pados pelos edifícios da cidade congestionada com grandes problemas de ocupação 
de solo e apresenta o teto-terraço como inovação da arquitetura moderna, embora, 
na verdade, o que ele fez foi formular um sistema de vida utilizado ao longo da histó-
ria, como ele mesmo já havia testemunhado em suas viagens ao Oriente. A vegetação 
sempre esteve associada à arquitetura de Le Corbusier e ele logo converte a cobertura 
plana em terraço com jardim.

Dada a grande quantidade de projetos e obras com esta preocupação, foram 
selecionados alguns exemplares onde apresenta o terraço-jardim transitável, de 
convivência, na habitação econômica, em casas luxuosas, na escala urbana, na in-
tervenção em prédio existente e como proposta nos projetos não executados. Estes 
exemplares são analisados e detalhados no Capítulo 3 – ‘A Sistematização do Terra-
ço-jardim de Le Corbusier’.

2.7   O terraço-jardim na arquitetura contemporânea 

Com a densidade populacional acentuada e os novos estilos de vida urbana 
que se estabelecem, há opções para melhorar a qualidade dos espaços semi-públi-
cos com o uso do topo das edificações. 

A implantação do terraço-jardim traz soluções para o uso do teto plano, pro-
movendo melhorias para a habitabilidade, a multifuncionalidade e a sociabilidade. 
Com a releitura do Movimento Moderno é apropriado abordar o uso do terraço-jar-
dim reforçando a ideia sobre o papel transformador do espaço que ele representa. 
As razões técnicas continuam as mesmas mas a utilização prática merece conside-
rações compositivas e programáticas que abranjam as questões ambientais e as ne-
cessidades espaço-temporais contemporâneas. 

Entre outras, pode-se enumerar a reciclagem de uso e preservação arquite-
tônica, a transformação de espaços ociosos em espaço público, o terraço semipú-
blico - os usos especiais muito acima do horizonte, assim como a substituição de 
telhados inclinados por área útil (com a reutilização da laje final) e, além disso, o 
verde como elemento de arquitetura.
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2.7.1   Reciclagem de uso e preservação arquitetônica

As intervenções realizadas sobre edifícios preexistentes têm gerado novas 
arquiteturas. A reciclagem de uso está associada a ideia de preservação, conserva-
ção do patrimônio cultural e arquitetônico. Para Greer (GORSKI, 2003, p.24) recicla-
gem é o processo  de conversão de uma construção para um uso diferente do qual 
ele fora originalmente concebido.

A fábrica da Fiat em Lingotto, ícone do modernismo industrial, foi transfor-
mada em um complexo de múltiplo uso pelo arquiteto Renzo Piano, com salas de 
concertos, galerias de artes, centro de eventos, comércio e hotel, incluindo no pro-
grama, sobre a cobertura, a sala de reuniões e o heliporto. O terraço de provas foi 
preservado mantendo sua identidade arquitetural original (GORSKI,2003,p.51). 

Figuras 61 e 62 — Lingotto ontem e hoje. Fonte: <http://www.pinterest.com/har-
ry1176/renzo-piano>. Acesso em: jul. 015.

Figuras 63 e 64  — Fábrica de Lingotto, complexo de múltiplo uso. Na cobertura, 
a sala de reuniões e o heliporto. Projeto do arquiteto Renzo Piano. Fonte: <http://
www.rpbw.com/project/62/lingotto-factory-conversion/#>. Acesso em: jul.  2015.

2.7.2   Transformação de espaços ociosos em espaço público
Em Berlim, uma área de estacionamento abandonada, sobre o shopping, se 

transforma em terraço-jardim, o Klunkerkranich, oferecendo um lugar de estar com 
bares, área para horta e diversão com boa música e vista sobre a cidade. Um progra-
ma aberto ao público com crianças e adultos se divertindo juntos (figuras 65,66 e 
67).
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Figura 65, 66 e 67 —O uso da Klunkerkranich. Fonte: <http://klunkerkranich.org>. Acesso em: set. 2015. 

 Outra opção de uso é o cinema no terraço. No verão quente da Austrália em-
Melbourne, no Rooftop Cinema, assim como já acontece em São Paulo, também no 
inverno, sobre os terraços do  JK Iguatemi Shopping Center, o público é convidado a 
assistir as apresentações de filmes ao ar livre.

Figura 68 — Cinema em terraço na Austrália. Fonte: <http://www.tripadvisor.com.br>. Acesso em:  12 
jun.  2015.
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Figuras 69 e 70 — Sessão de cinema ao ar livre. Terraço do Shopping JK Iguatemi. Fonte: <http://
www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1488187-shopping-em-sp-realiza-sessoes-de-
-cinema-ao-ar-livre.shtml>. Acesso em: jul. 2015.

2.7.3   Terraço semipúblico

No Museu de Arte AROS, na Dinamarca, a ideia era instalar uma obra de arte 
para completar o acervo do museu sobre o teto-terraço, mas no fim, acaba por ofere-
cer um espaço para contemplar a cidade sobre o terraço de cobertura: um anel para 
circulação de 360º, envidraçado, com filtros nas cores do arco-íris

Figuras 71, 72 e 73 — Museu de Arte ARoS. Foi colocado no terraço do Museu a obra do artista 
Olafur Eliasson: uma passarela de 150m toda envidraçada com as cores do arco-íris. Trata-se de 
uma plataforma de observação da cidade de Aarhus, na Dinamarca, a 150m de altura do nível da 
rua.  Fonte: <http://en.aros.dk>. Acesso em: set. 2015.

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1488187-shopping-em-sp-realiza-sessoes-de-cinema-ao-ar-livre.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1488187-shopping-em-sp-realiza-sessoes-de-cinema-ao-ar-livre.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2014/07/1488187-shopping-em-sp-realiza-sessoes-de-cinema-ao-ar-livre.shtml
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O projeto vencedor do concurso para o Complexo Cultural Teatro Castro Al-
ves, em Salvador, do escritório Estúdio América, propõe vários terraços públicos, 
para contemplação da paisagem e de transição entre as partes do Teatro.

Figura 74 — Terraços múltiplos do  Complexo Cultural do novo Teatro Castro Alves. 
Fonte: <www.archdaily.com.br/br/01-671/novo-teatro-castro-alves-estudioameri-
ca/671_725>.  Acesso em:  jun. 2015.

O Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) está instalado na Praça Mauá, em 
dois prédios heterogêneos: o Palacete Dom João VI, tombado, e o edifício vizinho, 
moderno. Estão interligados por uma casca ondulada sobre delgados pilotis e por 
um terraço na cobertura, onde está a praça suspensa, que reúne todos os acessos, 
assim como abriga o bar e a área para eventos culturais e de lazer. A visita ao Museu 
ocorre de cima para baixo. 

Figura 75 — Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR). Fonte: <http://www.jacobsenarquitetura.com/
projetos/?CodProjeto=12>. Acesso em: set. 2015.
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2.7.4   Muito acima do horizonte

O Hotel Marina Bay Sands, em Cingapura, constituído por três enormes pré-
dios interligados por uma área de estar com piscina e bares no topo das edificações, 
proporciona visuais amplos sobre a cidade. 

Figuras 78 e 79 — Hotel Uni-
que. Vista exterior e terraço 
com a cidade ao fundo. Fonte: 
<http://www.baressp.com.br/
eventos/festa-label-all-black-
-traz-atracoes-e-open-bar-no-
-hotel-unique>. Acesso em: 
set. 2015.

Figuras 76 e 77 — Piscina do Hotel 
Marina Bay Sands, em Cingapura. 
Fonte: <http://www.tripadvisor.com.
br. Acesso em: jul. 2015.

 
 Em São Paulo, o Hotel Unique do arquiteto Rui Ohtake e paisagismo de Gil-
berto Elkis, tem no terraço o restaurante, o bar e a área de piscina integrados visual-
mente ao verde do Parque Ibirapuera e ao perfil da cidade. Vidros acústicos isolam o 
ruído urbano e aproximam visualmente a cidade.
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2.7.5   Substituição do telhado por área útil (com reciclagem de uso na laje final)

Resgate do edifício abandonado no Centro Histórico da Cidade do México 
para ser reciclado e ampliado por meio de adição de dois pavimentos sobre a últi-
ma laje, alterando a composição formal da quinta fachada. A área de cobertura é 
composta de terraços em níveis diferentes, para uso privado, com acesso direto aos 
novos apartamentos inseridos com a reforma.

Figuras 80 e 81 — Ampliação da área útil. Fonte: <http://goo.gl/3Z2n9B>. Acesso em: set. de 2015.

Em Viena, a cobertura de um edifício de 1960 com escritórios, situado no 
Centro Histórico, foi recentemente modificada (2005) para o uso residencial e, no 
terraço, para incluir uma grande área recreativa com estrutura adequada ao uso so-
cial.

Figura 82 — Ampliação e remodelação de uso. Fonte: KERTSZ (2010, p. 143).
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2.7.6   O verde como elemento de composição arquitetônica

A inclusão do verde sobre as superfícies edificadas é uma das estratégias re-
comendadas por diversos países com o objetivo de trazer qualidade ambiental ao 
meio urbano. Telhados verdes são comumente promovidos com o caráter ecológi-
co, uma camada sobre a superfície que proporciona uma ampla gama de benefícios 
ambientais. Entretanto, a sua paisagem, qualidade visual e valor estético não são 
destacados, apenas são tratados, em um nível bastante superficial, para “contribuir 
para a integração de um edifício com seu entorno” (DUNNET, 2009, p.122). 

O telhado-verde aparece como proposta de projeto. O verde como um ele-
mento de arquitetura, em substituição ao telhado tradicional, qualifica a edificação 
do ponto de vista ambiental, mas não converte o terraço em espaço de uso. É preciso 
recuperar a dimensão arquitetônica em todos os seus aspectos. A cobertura deve ter 
um uso, um programa, ser um elemento de composição arquitetônico. Os telhados 
verdes devem ser vistos como terraços-jardim, devem ser acessíveis ao uso humano. 
Aceitar uma visão mais ampla da relação entre os benefícios ambientais e estéticos 
propicia um rol de possibilidades de design criativo e de baixo impacto que se des-
cortina nos telhados habitáveis, nos terraços verdes ou não. 

A beleza, a utilidade e a solidez são os pontos base da arquitetura, mas os 
condicionantes ambientais também fazem parte das solicitações que a arquitetura 
tem que integrar e resolver. Os critérios para projetar são complexos e podem variar 
amplamente em cada contexto, de acordo com a tecnologia e a tradição no uso dos 
elementos adequados ao meio natural. 

 A Escola Verde, em Estocolmo, quer ser modelo para educação ativa onde 
os alunos desde pequenos saibam conviver e se relacionar com um estilo de vida 
saudável de qualidade. Neste projeto, os arquitetos da 3XN projetaram dois arcos 
adjacentes que apresentam uma série de rotações com níveis intercalados criando 
átrios e terraços verdes. Com grande variedade de espaços públicos para convivên-
cia, a edificação abriga espaços para a produção de alimentos orgânicos (estufas, 
agricultura vertical e jardins suspensos). A cobertura de cada pavimento se transfor-
ma em jardim e área de circulação para o andar seguinte (PAIVA, 2015).
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Figura 83 — Escola Verde em Estocolmo. Fonte:  <https://arcoweb.com.br/finestra/tecnologia/3xn-
-escola-verde-em-estocolmo>. Acesso em: 23 jun. 2015.

Com exemplos como este, verifica-se o que está por vir. É importante res-
saltar o uso do verde na arquitetura, mas é preciso fazer com qualidade garantindo 
uma manutenção adequada para não desqualificar o terraço-jardim.

 Verifica–se o interesse em usar e usufruir deste novo plano na arquitetura da 
cidade.

A Fazenda Brooklyn Grange é uma fazenda urbana, sobre o terraço de um 
prédio no bairro Queens, financiado pelo Departamento de Infraestrutura de Nova 
York, que defende a mudança na Lei de Zoneamento para maximizar o uso de fazen-
das para cultivo de alimentos sobre as grandes edificações industriais, por exemplo. 
Entretanto, o cuidado tem que ser maior devido ao risco de agentes poluentes no ar 
que podem contaminar os alimentos. 

https://arcoweb.com.br/finestra/tecnologia/3xn-escola-verde-em-estocolmo
https://arcoweb.com.br/finestra/tecnologia/3xn-escola-verde-em-estocolmo
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Figura 84 — Em Nova York edifícios transformam suas lajes em fazendas urbanas. Fonte: <www.
ecoeficientes.com.br/brooklyn-grange>.  Acesso em: jun.  2015.

Em São Paulo, no teto do Shopping Eldorado, uma horta de 2.500 m2 está 
alimentando os empregados com hortaliças desde 2013. O adubo utilizado é fruto 
da compostagem dos resíduos de alimentos descartados na praça de alimentação. 
Até o final de 2015, a meta é ampliar a área para 6.000 m2.  

Figuras 85 e 86 — Horta sobre o terraço do Shopping Eldorado em SP. Fonte: <www.shoppingeldora-
do.com.br/card/projeto-telhado-verde>. Acesso em: jun. 2015.  

O Restaurante Quintana Bar, em São Paulo, tem no terraço de cobertura um 
lugar de estar a céu aberto com grandes floreiras e uma horta urbana de produtos 
orgânicos para uma boa salada e mesas para degustação. A horta fornece à cozi-
nha ervas e pimentas frescas (Figura 87). 
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Figura 87 —  Terraço do Restaurante Quintana. Fonte: acervo da autora, 2015

2.8   Benefícios resultantes do uso do terraço-jardim

Tendo em vista os novos usos dos terraços na arquitetura contemporânea é 
possível listar alguns benefícios resultantes da ocupação da laje final:

● valorizar o topo da edificação com elementos de composição do espaço arquite-
tônico para ser habitado e não ser apenas o arremate do edifício: com espaço e 
construção adequados, a implantação de área recreativa e institucional nas co-
berturas é uma alternativa para a promoção de áreas de lazer para coletividade;

 
●  transformar a superfície final em paisagem urbana e desfrutar de vistas mais 

agradáveis, menos áridas: a oferta de áreas comuns com jardins atraentes e 
áreas equipadas com mobiliário adequado, em vez de superfícies áridas, é um 
aspecto positivo do ponto de vista da qualidade visual do empreendimento. Po-
derá representar o único caminho para personalização das edificações e a possi-
bilidade de vivenciar o espaço exterior, o que favorece em especial as habitações 
de interesse social;

●  promover o exercício da socialização: conforme Castello (2007), nas áreas fun-
cionais destinadas ao exercício da socialização, mais do que uma interação 
adaptativa do indivíduo ao ambiente, predomina as inter-relações entre o am-
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biente e a estrutura social na qual estão os indivíduos, como as regras coletivas 
de sobrevivência. Através da compreensão do espaço físico, é possível entender 
o poder que o ambiente exerce sobre o homem e vice-versa, a maneira distinta 
dos indivíduos atuarem, reagirem, estruturarem-se, e perceberem o destaque 
que as questões ambientais passam a ter no processo de simbolização coletiva. 
O fato de estar no andar superior é vantajoso também por questões de seguran-
ça e manutenção, tais como, controlar o acesso e evitar vandalismo que podem 
ocorrer em áreas públicas situadas no andar térreo;

● restabelecer, física e emocionalmente, o ser humano: Patrik Grahn e Ulrika A. 
Stigsdotter (2003) afirmam que o planejamento da paisagem urbana e a intera-
ção com o verde urbano próximo às edificações residenciais tornam estas áreas 
mais acessíveis e atrativas, e resultam em ambientes mais reparadores da saú-
de. Maiores valores de propriedades terapêuticas aparecem com a combinação 
de telhado e fachada verde (Ulrich,1986 apud Dunnet, 200). A jardinagem envol-
vida na manutenção dos telhados verdes e hortas domésticas é uma das ativida-
des terapêuticas recomendadas por psicólogos e sabe-se que o uso de plantas 
adaptadas às condições bioclimáticas locais criam habitat para a vida silvestre, 
verificando-se a presença de pássaros e insetos no local;

● aumentar a vida útil do telhado e a economia de energia com as coberturas 
vegetadas: se for utilizado o método de construção correto, as coberturas ve-
getadas tendem a proporcionar uma vida mais longa do que os telhados con-
vencionais, com vantagens de custo. A exposição ao calor pode acelerar o en-
velhecimento do material betuminoso, portanto reduzindo sua durabilidade. A 
radiação ultravioleta pode mudar a composição química e degradar as proprie-
dades mecânicas do material. Pesquisas mostram que telhados não vegetados 
têm a temperatura muito mais elevada que os telhados verdes. O uso da vegeta-
ção gera redução dos efeitos da ilha de calor urbano e contribui para a eficiência 
energética das edificações, minimizando os gastos com condicionamento do ar. 
Pesquisadores europeus estimam que a vida útil de uma membrana de imper-
meabilização com cobertura vegetada é o dobro do tempo e que se paga ao lon-
go dos anos (Dunnett, 2005);

● promover benefícios higrotérmicos nas coberturas vegetadas: a terra sob a co-
bertura vegetada funciona como um filtro natural da água, controla o escoa-
mento superficial das águas pluviais e reduz os problemas com enchentes. A 
água pode ser armazenada com objetivo da reutilização. Milhões de litros de 
água deixariam de ser enviados à rede de esgotos ou aos solos impermeáveis, 
reduzindo problemas de enchente;

● contribuir para o isolamento acústico: em relação aos sons, há o amortecimento 
dos ruídos. O solo possui o efeito de isolante ao som. O substrato tende a blo-
quear frequências mais baixas de som (Dunnet, 2005). Um telhado verde com 
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uma camada de substrato de 12cm de profundidade pode reduzir o som em 40 
decibéis, e uma de 20cm pode reduzir o som em 46 a 50 decibéis (Oliveira e Ri-
bas, 1995, citado por Mary et alli, 2008); e 

●  produção do alimento: aumentaram as preocupações com a qualidade do ali-
mento e como ele é produzido. A distância que o alimento tem que viajar até seu 
destino tem muitas implicações em termos de energia utilizada e poluição cau-
sada por este transporte. A superfície do telhado parece ser o local ideal para o 
crescimento do alimento em áreas densificadas ou em locais com pouco espaço 
para jardim. O cuidado deve ser redobrado em áreas com muita poluição atmos-
férica. A produção é sempre orgânica, pois não é permitido usar agrotóxico em 
ambiente urbano.

A resposta que o edifício dá às condições climáticas de um lugar está deter-
minada pela tipologia do edifício, pelos critérios de projeto arquitetônico e pelos ma-
teriais utilizados. A tipologia do edifício é a consequência da função a que está des-
tinado o edifício. Os critérios de projeto arquitetônico devem levar em consideração 
a integração e a harmonia entre o edifício e o ambiente, a arquitetura e a paisagem.

O telhado verde é uma das tipologias atuais do uso do terraço-jardim.

Alguns países como Alemanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Ho-
landa e Suécia, já promovem e regulam a instalação de coberturas verdes median-
te iniciativas locais oficiais, muitas vezes em cooperação com entidades privadas 
(MASSAD; YESTE, 2008). Na Suíça, através de incentivos financeiros e subsídios, o 
governo promove o uso das coberturas tanto para edifícios públicos como privados. 
Nos Estados Unidos, há políticas públicas implantadas pelos Planos Diretores de 
Chicago e de Nova Iorque, que recomendam que os edifícios tenham terraços ver-
des. Geralmente, a laje é compartilhada por todos os condôminos. 

Em Tóquio, todas as coberturas com extensão superior a 1000 m2 em edi-
fícios construídos depois de 2001 devem ser vegetadas em, pelo menos, 20 % da 
superfície (MASSAD; YESTE, 2008). 

No Brasil, há propostas que estabelecem incentivos financeiros e fiscais 
como o Projeto de Lei nº 4887,  de 2009, do Deputado Federal Jorge Tadeu Mudalen 
(DEM/SP) que dispõe sobre o desconto no pagamento anual de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) na adoção de telhados verdes em imóveis em cidades com popu-
lação superior a quinhentos mil habitantes. Foi indeferido, conforme a Câmara dos 
Deputados, em fevereiro de 2011. A Instrução Normativa n. 22/2007, da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre visa garantir nos imóveis área livre de 
qualquer intervenção (SEMA, 2007), e  a Lei nº 18.112/2015, do Município de Recife 
que obriga a instalação do telhado verde em situações específicas.
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Em resumo, neste capítulo foi revisada a literatura desde as construções ver-
naculares, a antiguidade clássica, a entrada de novas tecnologias como o elevador e 
e a utilização do concreto como expressão arquitetônica. Durante o século XX, a laje 
plana de concreto foi amplamente difundida e utilizada como proposta higienista 
na construção de terraços e balcões para helioterapia. Na escala industrial, a pista 
de provas da Fiat na cobertura vem ao encontro da ideia maquinista da época, che-
gando até a arquitetura de Le Corbusier e seus terraços-jardins com base no Sistema 
Dominó e na casa Citrohan, detalhado no capítulo seguinte. E, finaliza identificando 
os usos múltiplos do terraço-jardim na arquitetura contemporânea, e lista alguns 
dos benefícios resultantes da ocupação deste espaço.



3. TERRAÇO-JARDIM E A SISTEMATIZAÇÃO DE LE 
CORBUSIER

Entre a elaboração do Sistema Dom-inó e a publicação dos Cinco Pontos, Le 
Corbusier desenvolve vários projetos e estudos de composição referentes à estrutu-
ra e forma, denominado ”Quatro Composições”, que apresenta em 1929. Quatro sis-
temas básicos de articulação empregados em quatro composições que correspon-
dem à Casa La Roche e Jeanneret (1922), Vila Stein(1927), Casa em Stuttgardt (1927) 
e Villa Savoye (1929), respectivamente . 

Figura 88 — As quatro composições. Fonte: LE CORBUSIER ( 1964, p.189).

Na arquitetura moderna, a cobertura é concebida como um lugar de viver. É 
um lugar vivo, habitável respondendo a um programa, com princípios e organização. 
Normalmente de uso coletivo e multifuncional, resultante de uma cuidadosa com-
posição estética. 

Mas promover o terraço-jardim como lugar arquitetônico significa ter um 
projeto, com especificações formais de natureza geométrica como a configuração, a 
associação e distribuição de espaços e volumes, coordenadas com as especificações 
formais de natureza técnico-construtiva e, as de natureza figurativa, com ênfase na 
composição arquitetônica proposta. 
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A vida moderna pede, espera uma nova planta, para a casa e para a ci-
dade”. A planta é a determinação do todo. (...) A construção de concreto 
armado determinou uma revolução na estética da construção. Pela su-
pressão do teto e a substituição dos terraços, o concreto armado conduz 
a uma nova estética da planta, desconhecida até aqui. Os cafés, os luga-
res de repouso, não seriam mais esse mofo que corrói os passeios. Se-
riam transferidos para os terraços dos telhados assim como o comércio 
de luxo. Não é verdadeiramente ilógico que uma superfície inteira da ci-
dade não seja empregada e fique reservada ao diálogo das ardósias com 
as estrelas?  LE CORBUSIER (2004b, p.39 ).

O conceito terraço-jardim abre uma nova dimensão para a edificação. A sis-
tematização desta ideia permite transformar a cidade. O Movimento Moderno pro-
move uma inversão de uso, onde ninguém subia nos telhados, a cobertura passa ser 
um local importante da edificação, com fim social e qualidades compositivas, am-
biental e sanitária, que valem ser analisadas.

A elaboração teórica de Le Corbusier sobre o conceito terraço-jardim tem 
como referência a sua própria experiência projetual que, por sua vez, é construída 
a partir das diversas viagens que fez. Como ele próprio afirmou, suas ideias revo-
lucionárias situam-se na história, em todas as épocas e em todos os países. Busca 
sua inspiração na arquitetura popular, principalmente do Mediterrâneo e o Oriente. 
Encontra nas fontes vernáculas a inspiração plástica e metodológica e faz questão 
de deixar seus registros. 

Le Corbusier publica na revista L’Architecture Vivante, a “theorie du toit-jar-
din” (1927, p.13-18 apud SEQUEIRA CARNEIRO, 2008, p.28) onde justifica, tecnica-
mente o uso do terraço-jardim. O artigo relata a sua emoção ao subir, no início de sua 
carreira (1906), na obra pronta a receber o madeiramento do telhado e surpreende-
-se com a beleza da vista e a agradável sensação de bem-estar. Verifica, olhando as 
construções ao redor, que nas coberturas em mansardas ou duas águas a neve se 
funde ao contato com as telhas, não podendo circular pelos condutores que tam-
bém estavam entupidos, encontrava seu caminho pelas primeiras fileiras de telha e 
infiltrava para o interior da casa. Conclui que para climas frios, a melhor cobertura 
é a plana em forma de cubo, com o condutor de águas, posicionado no centro do 
telhado, e afirma que para os climas mais amenos, também é a solução. 

O que faz a nova arquitetura é civilizar e divulgar a tecnologia. Le Corbusier 
soube promovê-la. Foi quem formalizou e publicizou a teoria do terraço-jardim, 
acreditando no uso do terraço coletivo como uma prolongação natural da edificação 
ao exterior e como lugar de congregação. O concreto armado e a arquitetura moder-
na influencia ram-se mutuamente.

Le Corbusier, em suas conferências, discorre sobre as novas possibilidades da 
técnica do concreto e do ferro e em encontrar soluções econômicas. Demonstra que 
com o concreto armado, é possível suprimir inteiramente as paredes, assentando 
os pisos sobre pilares, com grandes vãos, deixando o solo intacto e disponível sob a 
casa. E para o teto, apresenta o terraço-jardim, como a melhor medida a ser adota-
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da. Países de clima quente tendem a sofrer com os problemas gerados pela variação 
térmica e os efeitos da dilatação nos terraços de concreto, e como solução, cria o 
jardim no teto da casa. Sugere como proteção ao sol demasiado, o uso de lajotas 
entremeadas de grama. 

Figura 89 — Le Corbusier e a teoria do terraço-jardim, publicada no L’Architecture vivante. 
Fonte: MARTÍNEZ (2005, p.103).

Para Corbusier, o fato de ter uma laje plana não faz do terraço um lugar habi-
tável, é necessário ter um limite espacial, um muro ou parapeito que definam o es-
paço arquitetural, visando dar segurança e privacidade aos ocupantes, tornando-o 
lugar de interesse para reuniões da comunidade local, na escala da edificação.

A expressão terraço-jardim ou teto-jardim (toit-jardin) foi usada por Le Cor-
busier principalmente nos projetos de habitações unifamiliares. Para outras tipolo-
gias, na maioria das vezes, verifica-se a inscrição teto-terraço (toit-terrasse), confor-
me registro nas obras completas, confirmado por Marta Sequeira (2008, p.27, cit. 8).

Nas habitações unifamiliares, os terraços são utilizados como área para con-
templação da paisagem, ou como local para banhos de sol e ginástica para os seus 
proprietários e convidados (solários). Nos conjuntos habitacionais, este espaço ad-
quire um caráter mais social, com áreas destinadas à congregação, recreação, culto 
ao corpo e espaços reservados para atividades culturais, como teatros e exposições. 
São elementos de composição autônomos sem relação com os ambientes dos pavi-
mentos-tipo, e com acesso direto do térreo ao topo. Os volumes estão distribuídos 
de forma a buscar um equilíbrio harmônico entre as partes. No edifício institucional, 
o terraço-jardim é projetado para ser utilizado pelos trabalhadores em momentos 
de descanso, para pequenas pausas, refeições e cafés, quando é possível interrom-
per suas atividades laborais, ou como um centro de encontro para manifestações 
culturais e/ou trabalhistas.

O terraço-jardim é um dos pressupostos doutrinários da arquitetura moder-
na e, portanto, elemento fundamental da nova arquitetura. Verifica-se que a grande 
quantidade de obras na qual Le Corbusier utiliza a laje plana como terraço-jardim, o 
faz enquanto espaço de contemplação e estar. Corbusier apropria-se das qualidades 
plásticas e técnicas do concreto, valoriza o acesso ao sol, às visuais e à paisagem de 
outros pontos de vista, além de aumentar o espaço útil da edificação e promover a 
socialização dos usuários.
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Figura 90 — Vista do terraço-jardim da Maison La Roche e Jeanneret; Edifício Clarté ; Apartamento 
Berstegui.  Fonte: MARTÍNEZ (2005).

Devido a uma sutileza de composição farei com que se comunique agra-
davelmente a recepção com o teto jardim, repleto de flores, heras, tuias, 
loureiros da China, okubas, zaragatoas, lilases e árvores frutíferas. Lajotas 
de cimento entremeadas de grama (existe um motivo para tal) ou belos 
pedregulhos compõem um chão perfeito. Abrigos cobertos permitirão a 
sesta numa rede. Um solário proporciona saúde. À noite, o gramofone, 
convidará à dança. O ar puro, barulho abafado, a vista é ampla e a rua está 
distante. Se existirem árvores por perto, estaremos por cima de suas co-
pas. As estrelas cintilam no céu... vemos todas elas. Tudo isto até aqui só 
servia aos pequenos encontros amorosos dos gatos vira-latas e dos par-
dais! LE CORBUSIER (2004, p.50)

A seguir, algumas obras e projetos de Le Corbusier com a implantação do ter-
raço-jardim em diversas situações: terraço transitável, de convivência e recreação, 
em edificações novas e edificações reformadas, terraços por adição ou subtração, na 
última laje ou em lajes intermediárias.

3.1   Terraço-jardim transitável

Figura 91 — Vista Casa Schwob. Le Corbusier. 
Fonte: COHEN (2010, p.20)
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Quando Le Corbusier retorna da viagem ao Oriente, projeta e constrói a Casa 
Schwob, ainda em La Chaux-de-Founds (1916-17). Era a síntese de tudo que já havia 
vivenciado. É a primeira casa de Le Corbusier com terraço plano transitável. Esta 
edificação é projetada tendo como inspiração sua viagem ao Oriente, onde visitou 
diversas casas na Bulgária e na Turquia, mas também, recorreu aos conhecimen-
tos adquiridos no tempo em que trabalhou com Auguste Perret, combinando o uso 
do concreto com os ensinamentos que havia adquirido com a arquitetura clássica, 
conhecida como casa Turca. Alguns elementos lembram a arquitetura otomana e, 
principalmente, a combinação de formas curvas e retangulares, assim como as pa-
redes sem aberturas, voltadas para rua, seguindo o alinhamento do muro que deli-
mita o espaço privado do público. 

No térreo, a grande sala de estar com pé direito duplo, o verdadeiro centro 
(geométrico) da casa, e outros ambientes de cunho social, biblioteca, estúdio e co-
zinha ao fundo. No primeiro andar estão os dormitórios e as áreas de repouso. O 
acabamento é de tijolos aparentes, que preenche a estrutura de concreto.

A partir dos dormitórios superiores, no segundo andar, se dá o acesso direto 
ao terraço de cobertura, envolvido por uma grande cornija escalonada na forma de 
um vaso de flores. É interessante ressaltar que a cornija é o delimitador do espaço 
terraço.

 Figura 92  — Vista parcial do terraço da Casa Schwob. 

                                                Figura 93 —  Casa Schwob. Fonte: COHEN (2006, p.20).
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3.2   Terraço-jardim de convivência 

Figura 94  — Casa La Roche–Jeanneret. Fonte: <http://www.fondationlecorbusier.fr>. Acesso em:  jun. 
2015.

O terraço-jardim, como espaço de convivência, foi proposto pela primeira vez 
na Casa La Roche–Jeanneret, construído em Paris entre 1923 e 1925. A edificação é 
formada por um conjunto de duas casas geminadas para diferentes propostas. Uma 
delas, para um casal com filhos, a ala Jeanneret e, a outra, para um colecionador de 
artes, solteiro, a ala La Roche, que estão implantadas em lote no final de uma rua 
sem saída. O volume tem formas irregulares, assimétricas. É uma composição arti-
culada, decorrente da adição de dois volumes perpendiculares. Le Corbusier expe-
rimenta novas estratégias compositivas, rompe com o espírito acadêmico e purista 
(LE CORBUSIER, 2004a,  p.137). A Casa La Roche e Jeanneret corresponde ao primei-
ro estudo das Quatro Composições, apresentado em 1929.

Figura 95  — Casa La Roche–Jeanneret. Perspectiva e corte. Fonte: <https://www.pinte-
rest.com/pin/569001734142172417>. Acesso em: jul. 2015. 

http://www.fondationlecorbusier.fr/
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A casa La Roche, em “L”, tem um núcleo central (onde está a entrada principal 
e a sala com pé direito duplo) que conecta as duas zonas: a galeria de exposição, a 
rampa e a biblioteca e, de outro lado, a casa (propriamente dita), sendo ligadas por 
uma ponte no segundo andar com acesso direto à sala de jantar e um pequeno ter-
raço-jardim intermediário que serve de poço de iluminação. 

A casa Jeanneret fica no volume linear, paralelo ao eixo da rua. 

Com programa típico para um casal com filhos, acrescido de uma sala de mú-
sica, localizada no térreo. No primeiro piso, os dormitórios e um pequeno jardim no 
terraço intermediário permitindo a iluminação natural no dormitório dos fundos. 
O segundo andar inteiramente locado para as salas de estar e jantar articuladas ao 
redor de uma lareira, com uma cozinha central iluminada por uma zenital a partir do 
terraço-jardim localizado no terceiro e último andar, que ocupa toda área da casa. 

O elemento compositivo comum às duas alas é o terraço-jardim no topo da 
edificação. Um lugar para relaxamento. O acesso se dá por duas escadas e gazebos 
cobertos para o abrigo das intempéries. No piso, está a vegetação e pedras de ci-
mento. Sobre a casa La Roche, além do terraço-jardim, a laje plana que cobre a área 
de exposições não tem guarda-corpo com piso forrado por uma camada de brita ou 
grama, onde não é possível circular, só em caso de manutenção do teto. 

Para um projeto onde a área é limitada e o jardim no térreo é mínimo, o 
terraço-jar dim pode oferecer um espaço aprazível, longe do ruído, com ar mais puro 
e iluminação abundante, e ainda a custo mínimo, onde anteriormente só os pássaros 
e os gatos usufruíam. Possuir um terraço-jardim, em Paris, era de fato um privilégio, 
além do que, o terraço-jardim torna-se uma extensão natural da casa. O terraço-jar-
dim da casa Jeanneret foi muito apreciado por sua proprietária que era nudista e se 
deleitava com os banhos de sol (SBRIGLIO, 2008, p.120). 

Entretanto, um argumento técnico em favor do terraço-jardim é que este for-
nece isolamento garantido contra a dilatação que ocorre em terraços de concreto 
expostos ao sol (LE CORBUSIER, 1964, p. 65). 

Figuras 96 e 97 — Terraço-jardim da Casa La  Roche–Jeanneret. Fonte: LE CORBUSIER (1964, p.65).
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Figuras 98 e 99 — Terraço-jardim da Casa La Roche–Jeanneret. Fonte: 
SBRIGLIO (2008, p. 117 e 119).

Figura 100 — Terraço intermediário, para iluminação o quarto os fundos da  Casa 
Jeanneret. Fonte: SBRIGLIO (2008, p. 43). 
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Le Corbusier projetou, para seus pais, a Casa Le Lac Léman, em Couseaux, 
perto de Vevey, na Suíça, em 1923-1924, na beira do Lac Léman, cercado pelo Vale do 
Ródano e os Alpes. 

Figura 101 — A casa vista do lago e o acesso ao terraço-jardim pela escada externa à esquerda da 
foto. Fonte: <http://alfavino.blogspot.com.br/2012/12/62-la-casa-del-arquitectole-corbusier.html#-
more>. Acesso em: mai. 2015.

É uma casa térrea, compacta, com funções definidas em dimensões mínimas 
e em um único piso. Área total de 64m2 é multiplicada com o acesso direto ao terra-
ço-jardim por uma escada externa. Le Corbusier afirma as qualidades projetuais do 
terraço-jardim e salienta o desempenho térmico alcançado a partir das raízes com-
primidas formando um espesso feltro isolante. 

O concreto armado chega ao teto–terraço e, com uma capa de quinze ou 
vinte centímetros de terra, tem-se o teto-jardim(...) A grama dá sombra 
e as raízes comprimidas formam um espesso feltro isolante. Isolante do 
frio e isolante do calor. Ou seja, um produto isotérmico gratuito que não 
precisa nenhuma manutenção (...) O jardim do teto tem vida própria; gra-
ças ao sol, as chuvas, os ventos e os pássaros portadores de sementes. LE 
CORBUSIER (2008, p.45).

No corte, observa-se que, no nível do terraço-jardim, a claraboia oblíqua re-
cebe o sol nascente e ilumina o interior da sala, sem ofuscar. Outras duas claraboias, 
planas e fixas, estão localizadas sobre o lavatório e roupeiro. 
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Figuras 102 e 103 — O percurso sobre a planta: 1. a estrada; 2. o portal; 3. a porta; 4. vestíbulo (com 

a caldeira a óleo); 5. a cozinha; 6. a lavanderia e descida ao porão; 7. saída para o pátio ; 8. a sala; 9. o 

dormitório; 10. a banheira; 11. o roupeiro ; 12. pequena sala-hópedes; 13. abrigo aberto ao jardim; 14. 

a frente da casa e a janela de 11 metros; 15. a escada externa que sobe ao terraço-jardim. Fonte: LE 

CORBUSIER (2008, p. 10 e 14).

Le Corbusier ratifica as qualidades compositivas do terraço-jardim exaltando 
a exuberância da natureza na dinâmica das cores do jardim e afirma o quanto é pra-
zeroso subir ao terraço: 

 (...) Em agosto, em pleno calor, a grama está queimada, mas o que im-
porta é que as raízes fomam um feltro isolante. (...) Atenção! Estamos em 
fins de setembro. A flora do outono revelou-se; o teto tem verde de novo: 
um veludo espesso de gerânios selvagens recobriu tudo. É muito belo. Na 
primavera, a grama nascente e as flores. No verão, uma pradaria de er-
vas selvagens muito altas. O teto está completamente azul de Miosótis. 
(Alguém sabe como vieram até aqui?) ... Apoiado no parapeito do navio... 
apoiado na borda do teto... Tranquilidade reservada até então somente 
aos gatos ditos: de sarjeta. LE CORBUSIER (2008,p.48-49).. 

Figura 104 —  Terraço-jardim com vida própria. Fonte: 
LE CORBUSIER (2008, p.44 e 45)

Le Corbusier, sabiamente, delimita a paisagem com muros que fecham as 
vistas. Em alguns pontos estratégicos, rompe o muro, para o deslumbre da paisa-
gem, justificando que quando a paisagem é onipresente, termina cansando, não se 
percebe mais. 
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Com a elevação dos muros cria recintos como o pequeno jardim formado pelos 
muros, convertendo este espaço em uma sala de estar ao ar livre, com direito a uma ja-
nela emoldurando a vista do lago e uma mesa para refeições rápidas (LE CORBUSIER, 
2008).

Figura 105 — Sala de estar ao ar livre. Recorte do vídeo. 
Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=1sIxPc6Yq84>. 
Acesso em: jan. 2015.

Le Corbusier utiliza este mesmo recurso em seus terraços-jardins. Esta regra 
se repete no terraço-jardim da Villa Savoye, com a paisagem enquadrada por aber-
turas retangulares, similares às janelas dos ambientes adjacentes (ou fachadas la-
terais) e no terraço-jardim da Unidade de Habitação de Marselha, onde o peitoril é 
elevado e com setas para visualizar a paisagem circundante, em alguns momentos 
e locais específicos.

Figura 106 — Vista do terraço-jardim, foto recente, a partir do vídeo  
<http://www.youtube.com/watch?v=1sIxPc6Yq84>. Acesso em: jan. 
2015.
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3.3    O terraço-jardim na habitação econômica

Figura 107 — Edificações restauradas. Fonte: <http://www.fondationlecorbu-
sier.fr/pessac> . Acesso em: jun. 2015.

Henry Frugès encomenda a Le Corbusier um pequeno bairro destinado a 
abrigar os operários de uma fábrica de açúcar. Com a ideia de buscar uma padroniza-
ção das técnicas construtivas da habitação, com qualidades estéticas e de conforto, 
transforma Pessac, na região de Boudeaux, em um laboratório local de experiências: 
surge a pequena Cidade Jardim de Frugès ,em 1924, conhecida como Quartiers Mo-
dernes Frugés. 

Le Corbusier projeta o bairro operário com três conjuntos distintos de ha-
bitações: os chamados arranha-céus (casa Citrohan), as casas tipo Dominó e as 
Casas Monol, entre as 153 unidades que foram parcialmente executadas entre 
1925 e 1928 como modelo de habitação econômica. As casas podiam ser agrupa-
das duas a duas, em grupos de três ou cinco, outras unidades de quatro pisos, ou 
isoladas em três pavimentos com terraço, ou ainda, um volume com coberturas 
curvas. Esta variedade demarcava uma fachada dinâmica, alternando cheios e va-
zios, com cores diversas. Cada habitação era única.

A mão-de-obra teve que ser especializada para atender à industrialização 
e padronização dos elementos construtivos empregados. O único tipo de viga e a 
modulação rigorosa imposta de 5 m por 5 m permitia variações em meio módulo 
promovendo diferentes tipos de habitação com variadas composições formais e vo-
lumes distintos articulados entre os jardins e as fachadas coloridas.

http://www.fondationlecorbusier.fr/pessac
http://www.fondationlecorbusier.fr/pessac
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Figura 108 — Vista do conjunto Quartiers Modernes Frugés 
à Pessac - Bourdeaux. Fonte: BOUDON (1969, p.142).

Figura 109 — Sistema de padronização: a unidade base permite criar diferentes tipos de 
habitação. Fonte: BOUDON (1969, p.32).
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Figura 110 — Os arranha-céus. Fonte: LE CORBUSIER (1995, p. 83). 
Figura 111 —As pequenas casas tipo Dominó. Fonte: COHEN (2010, p. 28).

Todas as unidades têm acesso aos jardins do pátio no térreo e aos terraços 
jardins na cobertura pela escada externa e com privacidade garantida.

O conjunto teve um impacto negativo para os usuários que não entenderam 
as soluções estilísticas do arquiteto e muitas modificações foram feitas nas unida-
des. Com o tempo, as edificações foram sofrendo adições e se remodelando confor-
me as necessidades e as intervenções dos usuários, agregando novas áreas, substi-
tuindo as janelas em fita por janelas menores com venezianas, cobrindo os terraços 
jardins com telhados inclinados. O que resultou na degradação do patrimônio cons-
truído. 

“A Vida tem razão, a arquitetura está errada!!”, se conforma Le Corbusier 
(COHEN, 2010, p.29).

Na década de 1980, a cidade foi restaurada por iniciativa dos novos morado-
res e sob orientação do poder público de acordo com manual de restauro elaborado 
para recuperar as soluções originais. 

Figuras 112 e 113 – Vista atualizada da Cidade Jardim de Frugés (Quartiers modernes Frugés à Pes-
sac). Fonte: <http://www.fondationlecorbusier.fr/pessac> . Acesso em: jun.  2015.

http://www.fondationlecorbusier.fr/pessac
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3.4    Casas Luxuosas

Figuras 114 e 115 — Vista principal da La Villa Les Terrasses, Garches e Villa Savoye. Fonte: <http://
www.fondationlecorbusier.fr>. Acesso em: abr. 2015.

Em 1927, Le Corbusier recebe encomendas para grandes casas em bairros 
burgueses que se contrapõem à dimensão social da arquitetura moderna. La Villa 
Les Terrasses, Garches, para Stein-de-Monzie (Villa Garches ou Villa Stein), é uma 
delas. Era uma casa para passar os fins-de-semana com amigos em alto estilo, de 
acordo com o status social, cultural e econômico que gozavam. 

No primeiro pavimento, a sala de jantar abre-se para um pequeno terraço 
abrigado e, no último piso, o terraço-jardim de cobertura que se acede por uma es-
cada próxima aos dormitórios de hóspedes e dos empregados e, ao ateliê, envolto 
por paredes curvas gerando um volume que lembra o deque de navio, ou a chaminé 
de um vapor. E, sobre este, através de uma escada helicoidal, se alcança o mirante 
(solário). 

Figura 116 — Villa Stein. Foto a e b:  terraço do primeiro pavimento; foto c: desenho perspectivado da 
edificação; foto d: terraço-jardim da cobertura e a escada para o solário. Fonte: LE CORBUSIER (1967, 
p.57).

Le Corbusier projeta uma casa moderna e exclusiva, inscrita num paralelepí-
pedo de quatro pavimentos, conforme a segunda das Quatro Composições. O de-
senho da fachada converte-se no modelo representativo da arquitetura moderna. 
A estrutura dominó libera as paredes internas e externas e enfatiza as esquadrias 
horizontais em forma de franjas
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Figura 117 —Plantas baixas: foto 1-segundo pavimento (dormitórios e banheiros); foto 2-terraço-jar-
dim superior; foto 3- térreo (garagem e acesso); foto 4- primeiro pavimento (estar, biblioteca e jantar). 
Fonte: LE CORBUSIER( 1967, p. 56).

Figura 118  — Fachada principal e interior. Fonte:  MONTEYS (2005, p.53 -54)

A Villa Savoye, projeto de Le Corbusier e seu primo Pierre Jeanneret, entre 
1928-1931, para a Família Savoye, é reconhecida como a mais simbólica, onde o ar-
quiteto pôde aplicar todos os cinco pontos da nova arquitetura. Esta edificação sin-
tetiza o vocabulário arquitetônico e urbano de Le Corbusier desenvolvido durante a 
década de 1920. Marca o fim da série das casas puristas brancas. É uma casa mani-
festo!
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Figura 119 — Le Corbusier apresenta a maquete da Villa Savoye. Fonte: COHEN (2010, p.42).

Diferente dos outros projetos que são construídos próximo às divisas, em 
áreas e sítios reduzidos, a Villa Savoye, residência de fim de semana, é construída 
numa área ampla, afastada de Paris, junto às montanhas. A partir de um volume 
prismático, sobre pilotis, de geometria simples e paredes brancas, por subtração 
produz amplas plataformas que se utilizam como terraços, assim como rampas e 
escadas que as comunicam de forma ascendente, culminando com o solário. Per-
curso conhecido como promenade architecturale, que conforme Le Corbusier, o ca-
minho arquitetônico  dá-se pela rampa que une, integra-se ao ambiente, enquanto 
que, pela escada, separa, segrega.

Concebida com características minimalistas, a edificação maximiza a luz e 
o espaço. Esta casa era também chamada pelos proprietários de “As horas claras”. 

O terraço-jardim é o espaço mais valorizado da casa, é o que diferencia o pro-
jeto. É um terraço intermediário, escavado do bloco regular. Lugar de repouso e in-
ter-relações pessoais, é a verdadeira sala de estar ao ar livre destinada às festas de 
verão. É um difusor da iluminação natural para toda casa e permite compensar os 
efeitos negativos do ofuscamento gerado pela incidência solar direta. As paredes de 
vidro deslizantes da sala de estar, abrem-se totalmente e a luz solar entra livremen-
te no coração da casa. É um lugar para contemplar com tranquilidade a arquitetura 
do edifício, apreciando o magnífico jogo dinâmico das massas, dos cheios e vazios 
que se destaca com a luz. Também é um local de observação da paisagem circun-
dante, marcada pela presença de mesas e bancos de concreto junto às aberturas das 
não janelas, recortadas nos muros, enquadrando a paisagem. Dispositivo já utilizado 
por Le Corbusier na casa para seus pais (Villa le Lac Leman).
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Figura 120 — Vista do terraço a partir do salão de estar. Fonte: COHEN(2010, p. 47)

Figura 121 — Terraço-jardim com vista para o salão de estar e o acesso ao solário 
pela rampa. Fonte: BAKER (1998, encarte interno)

Seguindo o passeio arquitetônico pela rampa, se chega ao solário, o ponto 
mais alto da casa, com direito ao visual do Vale do Sena, através de um recorte na 
parede, focaliza a atenção. Configurado por um muro de proteção contra os ventos, 
cujas curvas lembram o convés de um navio, principalmente pelo fechamento da 
escada em forma de chaminé e dos corrimãos de tubos de aço pintados de branco. 
Tem a função terapêutica, referendada pelos banhos de sol e, a prática de exercícios 
físicos e cuidados com a higiene sanitária (evocando o culto ao corpo e ao espírito, de 
acordo com os princípios da arquitetura modernista). 



75CAP. 3 -  TERRAÇO-JARDIM E A SISTEMATIZAÇÃO...

Figuras 122 e 123  — Acesso ao solário. Um recorte na parede focaliza a atenção. 
Fontes: COHEN (2010, p.42); DAROCA BRUÑO (2013, p.253).

Cohen (2010) relaciona a Villa Savoye a uma máquina pelos vários elementos 
como pontes e superestruturas similares ao espaço do navio, e identifica reminis-
cências dos jardins suspensos da Cartuxa, d’Ema, como as mesas diante das abertu-
ras horizontais, similares à imagem das células onde tampa de madeira dobra para 
abrir o pequeno armário onde os monges cartuxos mantinham seus pertences, e 
essa tampa, sobre um apoio metálico, seria a mesa para as leituras (Daroca Bruño, 
2013, p.238).

Figura 124 — Solário da Vila Savoye com a mesa junto à janela. Fotografia da janela-
-mesa na célula da Cartuja de Ema. Fonte : DAROCA BRUÑO (2013, p. 238).

 Herztberger (1999) afirma que os terraços de Le Corbusier não são nem jar-
dins nem interiores. Representam uma entidade espacial completamente diferen-
te, com uma qualidade altamente específica. O terraço-jardim é como uma sala de 
estar, ao ar livre. O terraço-jardim da Villa Savoye é o exemplo de espaço exterior 
mais impressionante de todos os projetos de Le Corbusier, segundo Herztberger: 

Graças ao fato desta paisagem interior estar na periferia do volume e 
possuir o mesmo arranjo horizontal de janelas das áreas de estar adja-
centes, o terraço, oferece também uma visão da paisagem exterior. As 
claraboias, enquadradas com as jardineiras no chão do terraço torna-as 
menos vulnerável e retira-lhes o caráter de obstáculo. Esta associação 
enfatiza a inclusão da luz no piso inferir e oferece uma visão menos abs-
trata do mundo exterior, com a possibilidade de vislumbrar alguém no 
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terraço. Le Corbusier estava tão preocupado com a organização das ro-
tinas diárias quanto com a composição do grande gesto. A interação de 
uma infinidade de detalhes, como elementos de uma máquina complexa 
é que faz nascer a poesia. (HERZBERGER, 1999, p.231) 

Figura 125 e 126 — Detalhe das floreiras e claraboias do terraço-jardim da Villa Savoye. 
Fonte: HERTZBERGER (1999, p. 231).

3.5     Intervenção em prédio existente

Com a reforma para o apartamento de Charles Beistegui (1930-1931), em 
Paris, Le Corbusier faz uma intervenção interessante para a cobertura do aparta-
mento situado no sexto e sétimo andares do Edifício Champs-Elysées. Esta é mais 
uma oportunidade para Le Corbusier aplicar o terraço-jardim. Ele escreve a Beistegui 
dizendo do seu interesse em ter esta oportunidade e argumenta exaltando suas qua-
lidades de arquiteto e seu reconhecido trabalho solicitado mundo afora, informando 
que não participaria de nenhum concurso como proposto pelo excêntrico milionário 
e admirador da arte surrealista. 

(...) Estamos interessados por ser um programa emblemático nos Cam-
pos Elíseos, propõe-se como uma solução dos telhados de Paris, de que 
falo há 15 anos. Mas se os outros além de mim podem fazê-lo, não impor-
ta: estou acostumado que as minhas ideias sejam aplicadas. A questão 
final é: eu sou o instigador do movimento arquitetônico contemporâneo. 
Todos os países me reconhecem, aplicamos meus métodos, exploram 
minhas ideias. Além de meu trabalho como arquiteto, onde eu trago al-
gumas qualidades de gosto, me ocupo desde a infância com as artes e 
estética. O Movimento Espirit Nouveau é minha obra. Passo toda manhã 
em meu atelier trabalhando com a pintura, ocupado com as questões 
plásticas (...) Carta de Le Corbusier ao Sr. Beistegui, em 5 de julho de 1929 
(LE CORBUSIER 1929 apud DAROCA , 2013, p.271.)
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Figuras 127, 128 e 129  — Terraço-jardim em detalhes. Fonte: <http://socks-stu-
dio.com/ 2014/01/19/walls-against-paris-the-rooftop-garden-of-the-charles-de-
-beistegui-apartment-le-corbusier-1929>. Acesso em: abr. 2015.

É uma intervenção completamente nova no topo de um prédio antigo. Proje-
ta uma série de painéis motorizados e acionados eletricamente para criar diferentes 
cenários, e um periscópio para captar e projetar imagens de Paris. O acesso direto 
aos terraços  dá-se em níveis. 

O espaço mais surpreendente e surrealista do conjunto é a sala a céu aber-
to, na cota mais alta. O local é circundado por muros na altura limite para que os 
monumentos-referência, como a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, possam ser vistos 
do centro do terraço como se estivessem apoiados sobre estes muros. Le Corbusier 
traz o mundo exterior para transformá-lo em sequências interiores. Os monumen-
tos -referência, mesmo distantes, fazem parte da composição. Piso de tapete verde, 
para que possam jogar críquete, vegetação em topiara e uma lareira estilo Luís XIV 
completam o ambiente.
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Figura 130 — Ilustração de Ted Benoit. Fonte: <https://diegoterna.wordpress.com/2011/12/05/
on-being-on-the-top>; Vista da fachada da Campos Elíseos  Acesso em abr. 2015. 

Figuras 131, 132 e 133  — Diversas vistas do terraço-jardim do apartamento de Beistegui.  
Fonte: DAROCA BRUÑO  (2013, p.272)

Figuras 134 e 135 — Terraço-jardim . Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=walls-agains-
t-paris-the-rooftop-garden-of-the-charles-de-beistegui-apartment-le-corbusier-1929&tbm=is-
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjegO_a6sHJAhXJF5AKHVbNDw4QsAQIJA&bi-
w=1247&bih=962> Acesso em jul. 2015.

https://diegoterna.wordpress.com/2011/12/05/on-being-on-the-top/
https://diegoterna.wordpress.com/2011/12/05/on-being-on-the-top/
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3.6     Terraço-jardim na escala urbana

A cobertura deixa de ser propriedade exclusiva da edificação e passa a ser um 
elemento de escala urbana. Em 1922, Le Corbusier projeta uma edificação com 120 
residências sobrepostas, Immueble-Villa, onde culmina a interpretação na escala 
urbana da cobertura, nomeada cidade-jardim vertical, com terraços privados para 
cada unidade de apartamento com pé direito duplo. Cada módulo habitacional está 
associado a um jardim, cada apartamento é uma pequena casa com jardim. Não foi 
construída a edificação, mas uma célula do Immueble-Villa foi reproduzida no Pavi-
lhão do L’Espirit Nouveau, na exposição de Artes Decorativas Industriais e Modernas 
de Paris. 

Figuras 136  — Immueble Villa. Cada unidade um apartamento com jardim e detalhe do terraço-jar-
dim (jardim suspenso). Fonte: LE CORBUSIER (1964, p. 41-43)

Figura 137 — Terraço-jardim dos edifícios de habitação coletiva 
da  Ville Radieuse. Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.34).

Para cidades modernas, Le Corbusier propõe a concentração da população 
em arranhas-céus sobre pilotis. Deixa o solo livre para circulação com ampla área de 
gramado com espaços de recreação e educação direcionados à comunidade local. 
E sobre as coberturas dos edifícios como, em um terreno artificial, o terraço-jardim.

Mais tarde o sonho foi realizado com as construções das Unidades de Habi-
tação. 
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3.7    Unidade de Habitação de Marselha ou UHM

A Unidade de Habitação de Marselha é muito estudada pelo conjunto das 
unidades habitacionais que constitui o edifício. Este projeto pode ser considerado 
uma síntese da obra de Le Corbusier, tanto no que diz respeito à moradia como nas 
questões urbanas. O terraço-jardim é elemento de composição importante da Uni-
dade de Habitação de Marselha. Le Corbusier trata a cobertura como um elemento 
arquitetônico autônomo, independente, sem relação com a edificação que o apoia. 

O lugar de encontro da comunidade não se situa mais no centro da cidade, 
mas no alto da Unité, como uma Ágora. O impacto que causou nas pessoas na época, 
foi surpreendente, elas não precisavam mais descer do prédio para irem se diver-
tir. Houve uma inversão, o local de reunião era no “telhado”, no terraço da Unidade. 
Antes ninguém subia nos telhados, agora há um programa a ser desfrutado. A co-
bertura da Unidade de Habitação de Marselha baseia-se na análise do lugar como 
manifestação e expressão do espírito de uma comunidade, lugar de congregação e 
consagração de um coletivo (e não só do ponto de vista organizacional). O teto-ter-
raço da Unidade de Habitação de Marselha é finito e, conceitualmente, o centro da 
vida pública de uma comunidade, lugar público de reunião e representação deste 
conjunto. 

Para Sequeira Carneiro (2008), a Unidade de Habitação de Marselha é uma 
recriação dos espaços públicos da Antiguidade Clássica, lugares de representação e 
glorificação do coletivo como a Ágora Grega e o Fórum Romano, vinculando o pas-
sado ao presente. 

Figuras 138 e 139 — Desenhos de Le Corbusier relacionando o Fórum de Pompeia e o terraço-
-jardim da UHM. Fonte:  DAROCA BRUÑO (2013, p.388).

Stanislaus Von Moos (2009) comenta que, além de funcional, a cobertura 
pode ser vista como uma pintura de natureza morta, fazendo referência à arte, à 
pintura, onde os elementos de arquitetura implantados no coroamento da Unité de 
Marseille estão rigorosamente colocados de forma a compor um quadro. Os volu-
mes da cobertura formam um conjunto independente e estabelecem entre si um 
jogo interessante de luz e sombra. Moos (2009) completa dizendo que o terraço-
-jardim de Le Corbusier é uma homenagem formal à linguagem náutica, sugere os 
prazeres de viajar de navios de luxo, pois agrega à tecnologia do concreto a memória 
da arquitetura popular mediterrânea com a obsessão pelos transatlânticos, que são 
miscigenados nos decks dos terraços e solários. 
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Figuras 140 e 141 — À esquerda,  conjunto de figuras com desenho da cobertura da UHM sugerindo a 
imagem de navio. Fonte: Martínez p.132; e , a direita,  foto manipulada, na forma espelhada para fazê-
-la semelhante à projeção náutica das figuras anteriores em <http://www.fondationlecorbusier.fr/cor-
buweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=5234&sysLanguage=en-en&itemPos=58&itemCoun-
t=78&sysParentId=64&sysParentName=home>.  Acesso em  set. 2015.

O projeto da Unidade de Habitação de Marselha, elaborado entre 1945 e 1952, 
foi encomendado pelo Ministro da Reconstrução e do Urbanismo da França, Sr. 
Raoul Dautry, era período de pós-guerra, momento de reconstrução do país. O défi-
cit habitacional era enorme e era necessário conceber um protótipo que pudesse ser 
repetido em toda França que introduzisse melhorias em relação à tipologia tradicio-
nal e deveria conter espaços destinados à convivência coletiva, incluindo, espaços 
voltados ao exterior. 

A Unidade de Habitação de Marselha, é a primeira e mais importante da série 
de Unidades de Habitação que, com algumas va     riações, foi construída em outras ci-
dades posteriormente, como em Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt e Firminy. 

No projeto da Unidade de Habitação de Marselha, Le Corbusier substitui os 
terraços privados de cada unidade familiar por pequenas sacadas (como havia sido 
proposto no Immueble-Villa) e compensa disponibilizando o uso do teto-terraço, se 
apropriando deste espaço exterior que está inserido numa grande área de parque 
natural e montanhas. 
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Figura 142 — Vista geral da Unidade de Habitação de Marselha em <http://www.fon-
dationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=redirect66&sysLangua-
ge=en-en&IrisObjectId=8819&sysParentId=66>. Acesso em set. 2015.

O que evidencia o grande interesse de Le Corbusier por este elemento de 
composição é a grande quantidade de desenhos, plantas, croquis, maquetes, pu-
blicações e entrevistas em que manifesta o seu interesse sobre o teto-terraço, ou 
como, por exemplo, quando apresenta uma maquete, onde o paralelepípedo, com 
o conjunto de apartamentos, aparece como uma caixa única, branca, sem fachadas, 
apenas para suportar o que está por cima, que é o importante: o imponente teto-ter-
raço. 

Figura 143 — Vista da maquete do terraço-jardim (teto-terraço). Fonte: MARTÍNEZ (2008, p.132).
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Figura 144 — Le Corbusier analisando a maquete feita em 20 de janeiro de 1949. Muitas alterações 

foram feitas até a construção da Unidade. Fonte: MONTEYS (2005, p.132). 

Desde os primeiros esboços, verifica -se a importância da última laje com lu-
gar arquitetônico. Sobre esta laje é representado um muro no perímetro da área, a 
existência deste precinto demonstra que já estava previsto que o topo do edifício 
seria um lugar para habitar. 

É um muro de 1,50 m de altura, recorrente nos seus projetos e considerado 
de altura ideal, porque permite ver sem ser visto, conforme observou nas diversas 
viagens que fez a Argel e na arquitetura árabe. Este guarda-corpo delimita o lugar 
terraço-jardim. Paralelo a este, está inscrito, como uma pista de atletismo, um cami-
nho que circunda todos os volumes localizados no meio da laje de cobertura, que na 
verdade é um trajeto deambulatório, para ser cumprido com calma, repetidas vezes, 
de modo a contemplar o que envolve.

Figura 145 — Corte transversal esquemático (fev. 1946), identificando que a última laje tem um para-
peito de contorno, e representa, por cores, os acessos verticais em amarelo; os serviços voltados para 
a saúde do corpo estão em azul; e, em vermelho, a circulação horizontal da rua de comércio. Fonte: 
SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.33 e 34).
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Logo em seguida sobre uma axonométrica, desenha os volumes que com-
põem o teto-terraço. Os que sobressaem são o ginásio de cobertura inclinada, que 
está no piso inferior com altura dupla, posicionado no eixo axial, assim como as três 
torres de circulação vertical, uma central, onde está a escada e um conjunto de ele-
vadores, que corresponde ao acesso principal, e duas outras torres, nas alas norte e 
sul. Localiza, também, as montanhas artificiais de areia, recurso observado nos jar-
dins romano e italiano que visita em 1911, na Villa Adriana e Villa Médici, que pensa 
em reproduzir para aproveitamento do material excedente. que completam a com-
posição nesta etapa de projeto, conforme  Sequeira Carneiro (2008, p.34) 

Durante todo o processo de elaboração do projeto do terraço-jardim da Uni-
dade de Habitação de Marselha muitas alterações foram feitas até a construção. 
Houve a substituição de elementos ou deslocamentos destes, mas, no final, a orga-
nização e as funções definidas foram mantidas conforme a fase inicial.

Figuras 146 e 147 —Registro do desenho à mão livre, onde Le Corbusier traça o  terraço-jardim sobre 
uma axonométrica prévia(mar. 1946). Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.37) .

No primeiro anteprojeto verifica-se, conforme a planta baixa desenhada por 
Candilis (FLC 27011), colaborador de Le Corbusier, em 10 de abril de 1946, um único 
núcleo de circulação vertical chega ao terraço-jardim (escada e conjunto de eleva-
dores). As escadas laterais agora param no 17º andar. Le Corbusier identifica o eleva-
dor como o meio principal de acesso direto, do térreo ao topo, sem precisar passar 
pelos andares intermediários, o que enfatiza o caráter de espaço independente do 
resto do edifício. O elevador é uma máquina de fazer desaparecer e aparecer. Quase 
mágico. É uma sala móvel e, neste caso, o importante é vencer a distância e não vi-
venciar o percurso. É antítese da promenade architecturale conforme afirma.

Neste momento, Le Corbusier questiona e pensa sobre o programa e o uso 
preferencial deste espaço. Quais seriam os personagens que iriam ocupar o espa-
ço? Quais as atividades seriam oferecidas? O espaço é dedicado ao cuidado do corpo 
conforme afirma.

O terraço-jardim é organizado para o desporto e recreação das crianças e 
adultos. (...) É o primeiro edifício que contém um espaço específico para 
a cultura do corpo. O treino físico deve fazer parte da vida quotidiana. 
Os lugares do desporto (terrenos e equipamentos) devem fazer parte do 
conjunto de ferramentas domésticas. Habitar, trabalhar, cultivar o corpo 
e o espírito”. Le Corbusier (SEQUEIRA CARNEIRO, 2008, p.45).



85CAP. 3 -  TERRAÇO-JARDIM E A SISTEMATIZAÇÃO...

As esquinas do muro circundante são suavizadas e são feitas algumas inter-
rupções nas paredes para destacar a paisagem, sem que ela esteja permanente-
mente presente, como já fez em outras oportunidades, como na casa do Lac Leman. 
Usa a vegetação pendente para salientar que o local é também um jardim. Amplia 
o volume que integra a torre de circulação vertical de acesso ao terraço-jardim com 
vestiários, duchas e solário. Agrega uma pista de 100m no interior da pista circular e, 
ao sul, projeta um pórtico, que dá apoio e alguma sombra à área dedicada às «praias 
de areia» e à piscina.

 

Figura 148 — Planta de cobertura com a esquinas suavisadas e ênfase no desenho da pista de recor-
rido  à pé. Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO ( 2008, p.38).

Em dezembro de 1946, Le Corbusier apresenta um novo conjunto de dese-
nhos da UHM, já readaptado para o terreno definitivo na Boulevard Michelet (se-
gunda versão do Anteprojeto). Os desenhos eram mais detalhados, com materiais 
e métodos construtivos indicados e algumas questões tecnológicas já definidas, 
como a laje técnica, entre o 17º e 18º andar, semelhante a que está logo acima dos 
pilotis nivelando o piso, como um solo artificial. 

A pista de 100m é retirada. O ginásio não está mais no 17 º pavimento, mas 
no nível do terraço-jardim, para facilitar a construção e permitir a inclusão de mais 
apartamentos, conforme mencionado na revista L’homme et L’architecture (1946, 
apud SEQUEIRA CARNEIRO, 2008). O núcleo de circulação vertical é alargado e são 
incluídos os vestiários e as duchas num único volume estratificado. A escada agora 
está mais inclusa, para uso esporádico. Há uma escada interna, para as crianças, que 
liga a creche ao terraço-jardim. Nesta versão, aparecem as chaminés de ventilação. 
As interrupções no muro, que eram filtradas por vegetação, passam a ser verdadei-
ras janelas com peitoril e vergas emoldurando a paisagem. 
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Figura 149 — Planta baixa com as alterações e desenhos do Le Corbusier, esboços do volume dos 
elevadores que era monolítico, torna-se estratificado em planos horizontais e verticais (entre 15 dez 46 
e 8 jan47). Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.47, 51 e 52).

Figura 150 — Sobre a maquete da UHM, Le Corbusier testa os volumes do ginásio e da torre de eleva-
dores (dez 46). Fonte:  SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.55).

Em um novo estudo de janeiro de 1947, Le Corbusier define a posição do lago 
e as montanhas de areia. Insere uma rampa com dois lances, junto à ala sul. Nesta 
planta, desenha com um traço amarelo o itinerário provável de três personagens, 
que podem ser descritos assim conforme Sequeira (2008, p.54): a) primeiro perso-
nagem vem por elevador e se dirige ao ginásio, passando pela zona de vestiários, 
podendo entrar ou não em um deles, no ginásio, permanece e, após, sai para área 
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ao ar livre, ao norte; b) este personagem acede ao terraço-jardim por uma rampa 
a partir do 17º pavimento, que Le Corbusier inclui na ala sul enfatizando a ideia de 
continuidade entre o que está ocorrendo no piso inferior e o que pode ocorrer no ter-
raço-jardim, de forma lenta e gradual, apreciando a arquitetura que lhe é oferecida; 
c) o terceiro personagem vem num percurso independente, repete um movimento 
deambulatório entorno dos elementos de composição do terraço-jardim.

Figura 151 — Circuito de uso especulado por Le Corbusier. Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.56)

Em março de 1947, Le Corbusier apresenta às autoridades o projeto definitivo 
para aprovação e publica na L`Homme et l’architecture com o resumo do projeto: 

O toit-terrasse (…) é acessível pela bateria de ascensores, e é utilizado para o 
exercício físico, a helioterapia, e o jogo. A pista de atletismo, prevista no ante-
projeto, foi conservada sobre a forma de uma pista de pavimento em madei-
ra. Uma vez que o comprimento da construção não permite curvas com um 
diâmetro suficiente para a corrida, a pista será simplesmente de treino. Uma 
das suas partes longitudinais, com 130 metros de comprimento e 3 metros de 
largura, poderá servir de pista de 100 metros. O ginásio estava previsto no an-
te-projeto no piso inferior. Agora está no terraço. Por cima da maquinaria dos 
ascensores está um solário (...). Diante dos elevadores há um terraço prote-
gido que pode servir de esplanada de repouso ao ar livre. O parapeito de 1,60 
metros de altura para proteger do vento e para evitar as sensações de verti-
gem, contém algumas fendas para libertar a vista em direção às colinas, que 
envolvem a cidade, e ao mar. Por fim, a extremidade sul do terraço, conecta-
da com a creche através de uma rampa, destina-se às crianças. Compreende 
uma praia de areia, uma bacia que forma uma pequena piscina com chuva 
artificial, um abrigo que forma um espaço à sombra, e espaços para jogos.  
(André Wogenscky, «Projet de l’Unité d’habitation», in L’Homme et l’architec-
ture. Technique, urbanisme, p.56, apud SEQUEIRA CARNEIRO, 2008, p.62)  
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Alguns detalhes executivos:

Figura 152 — Detalhe da configuração do precinto, com 
peças pré-fabricadas de concreto e a inserção de pequenas 
interrupções verticais, como fendas. Fonte: SEQUEIRA 
CARNEIRO  (2008, p.64)

Figura 153 — Detalhe da cobertura do ginásio em formato 
de quilha. SEQUEIRA CARNEIRO  (2008, p.69)

Figura 154 — Detalhe corte da torre de elevadores, vestiá-
rios e ginásio Fig. XVIII p.70: e sala de jogos calmos com a 
estrutura sobre pilotis Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, 

p. 70). 
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Figura 155 — Montanhas de areia aqui são de concreto com 
sobras  da obra. Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p. 77)

Figura 156 — Planta geral e elevação do terraço-jardim, em maio de 
1949- a sugestão era ter alguns volumes pintados de branco para des-
tacar do concreto. Fonte: SEQUEIRA CARNEIRO (2008, p.79).

Por fim, a Unidade de Habitação de Marselha é construída: paralelepípedo 
assentado sobre pilotis robustos a 8m de altura, com as fachadas menores orienta-
das a Norte e a Sul, enquanto as maiores, a Leste e Oeste. Formado por um conjunto 
de 337 unidades residenciais, justapostas horizontalmente e verticalmente. São 23 
diferentes tipologias de apartamentos. Os mais comuns, os apartamentos duplex, 
estão posicionados de forma que, em cada unidade, um dos pisos ocupe a totalidade 
da profundidade do volume, permitindo que a ventilação seja cruzada e que usu-
fruam de sacadas em ambas as fachadas. Estes apartamentos estão encaixados de 
forma que, no centro, fique um vazio que serve de circulação longitudinal entre os 
apartamentos, formando as “ruas interiores”. 

No meio do edifício no 7º e 8º andares há uma rua comercial com acesso a 
vários estabelecimentos pela fachada oeste. No último pavimento, está localizada 
a creche. 
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Sobre a laje, ao ar livre, o terraço-jardim abriga equipamentos destinados à 
cultura do corpo e do espírito do homem: ginásio, vestiários, solário, torre de ele-
vadores, sala de jogos calmos para a creche, chaminés, teatro, piscina, montanhas 
artificiais, muros, bancos e floreiras dispostas de forma que contrasta com a regula-
ridade e a repetição constantes no corpo do edifício. Os volumes do terraço-jardim 
surgem como excedentes do bloco linear como elementos ímpares para usufruto de 
todos os habitantes. 

Figura 157 — No  corte longitudinal da edificação aparece indicado toit-jardin e pavimento de serviço 
de saúde com o ginásio e a creche a partir do 17º pavimento.  Fonte: LE CORBUSIER (1950, p.180)

Figura 158 — Cortes explicativos da UHM. Fonte: LE CORBUSIER (1967, p.139)

Figuras 159 e 160 — O dia a dia das crianças no terraço de Marseille. Fonte: BURRI (1999, p.39-41)
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3.8   Edifício do Secretariado e o Palácio do Governador em Chandigarh

O edifício do Secretariado compreende os escritórios administrativos e os 
Ministérios. É considerado como a “Unidade de Administração”. Composto por seis 
edifícios de oito pavimentos colocados lado a lado, formando uma lâmina única, 
alongada, como se fosse um arranha-céu horizontal, embora a ideia original fosse 
erguer uma torre de escritórios para este projeto, Le Corbusier pretendia implantar 
os arranha-céus não construídos em Argel, mas, no final, verifica que é mais ade-
quado projetar a edificação horizontal, em função do clima local, propiciando zonas 
sombreadas.

Figura 161 —Vista principal do edifício do Secretariado. Fonte: GA (1980, n.30, p.14-15)

As fachadas são protegidas por uma grelha regular, comum a todos os blocos, 
mas com um diferencial: a envoltória referente aos escritórios dos ministros tem a ma-
lha num módulo maior, resultado do corte interior, de acordo com os ambientes com pé 
direito duplo. 

Figura 162 — Vista parcial do Edifício 
do Secretariado. Destaque para a facha-
da do bloco das salas dos ministros, à 
esquerda. Fonte: GA (1980, n.30,p.18-19)

Figura 163 — Edifício do Secretariado:  
corte transversal  - setor das  salas dos mi-
nistros, com pé direito duplo. Fonte: GA 
(1980, n.30,p.26-27), 
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As coberturas, como na Unidade de Habitação de Marselha, formam uma 
paisagem arquitetural e foram concebidas como locais de reunião. No topo do Se-
cretariado acede-se por rampas que dão ampla visão do espaço arquitetônico, com 
áreas vegetadas, quebrando a austeridade do concreto.

Figura 164 — Vista do terraço-jardim do Secretariado. Fonte: GA (1980,n.30,p.24 e 25) 

No teto-terraço do Palácio do Governador, que não foi construído, fora pro-
posto um elemento simbólico, como uma meia-lua, voltada para cima, como um 
guarda-sol invertido, protegendo contra a chuva e o sol, num gesto antiautoritário 
(Curtis, p. 428) e com dupla função, teatro ao ar livre e área sombreada para descan-
so. 

 

Figura 165 — Esboço do projeto de Chandigarh e a maquete para o Palácio do Governador. 

Fonte: LE CORBUSIER (1967,p.226),
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3.9   Outros Projetos

Os projetos a seguir, apesar de não terem sido executados, foram elabora-
dos e desenvolvidos de forma detalhada, com o uso do terraço-jardim justificado e 
devem ser analisados: a Villa Meyer, de 1925, cujo projeto foi apresentado em duas 
versões, mas nenhuma delas foi construída. Estava previsto o terraço-jardim com 
uma piscina e solário envoltos por paredes, privilegiando a privacidade e uma gran-
de área de céu visível. As cartas trocadas entre Le Corbusier e a Sra. Meyer, contém 
relatos detalhados de sugestões oferecidas sobre como seria caminhar na obra 
construída  (LE CORBUSIER, 1995, p.87-91).

Figura 166 — Villa Meyer, primeira versão. Fonte: MONTEYS (2005, p.44) 

O projeto que Le Corbusier desenvolve para casas de artistas sobre a cober-
tura da garagem Raspail em 1926, e que serve de base para o projeto de uma cida-
de universitária em Paris, também não foi executado. Neste projeto ele propõe, so-
bre a última laje da edificação existente, um conjunto de habitação para os artistas, 
onde consta um lavabo, uma cozinha e, no mezanino, um dormitório com acesso ao 
terraço-jardim, lugar por onde entra a luz (MONTEYS, 2005, p.44). 
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Figuras 167 e 168 — Casa dos artistas sobre a Garage Raspail e detalhe do terraço-jardim. 

Fonte: MONTEYS (2005, p.36).

É importante salientar que não havia condicionantes da fachada para o ar-
ranjo das células habitacionais, o que permitia inovar na composição. Muito seme-
lhante às pent house de Nova York ou, mais recentemente, aos projetos de reconfi-
guração do espaço sob o telhado, como o que está sendo proposto e executado na 
Holanda e Áustria, em edifícios que estão sendo requalificados com o uso de novas 
residências ou estúdios de trabalho nos centros históricos, aproveitando as condi-
ções ótimas de infraestrutura e a aproximação com as atividades culturais e sociais.
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Entre os projetos não realizados está Roq and Rob, um dos primeiros ensaios 
de Le Corbusier para edifícios residenciais com a ideia de valorizar a paisagem e se 
apropriar da topografia como solução para o projeto: projeta um conjunto de casas 
sobre o terreno íngreme junto ao mar, na Côte d’ Azur. O projeto baseia-se na tradi-
ção mediterrânea de ocupação de encostas com uma implantação em terraços com 
vistas para o mar. Para se beneficiar do clima e dos visuais do local, projeta abertu-
ras voltadas para o horizonte e, com o corte, garante visuais amplas. As unidades de 
habitação estão juntas, em blocos, onde os corredores são substituídos por terra-
ços-jardins arborizados e a paisagem circundante fica livre para agricultura ou como 
reserva natural. Neste projeto, voltado para o pedestre, o teto de concreto armado é 
recoberto com grama e terra. 

Figuras 169 e 170  — Roq and Rob. Corte e elevação do conjunto residencial. Fonte: <http://www.
team10online.org/research/papers/delft1/frampton.pdf >.  Acesso em: jun. 2015.

Figura 171 — À direita, desenho de Le Corbusier. Fonte: <http://www.fondationlecorbusier.fr>.  Aces-
so em jun. 2014.

Roq and Rob, projetado entre 1948 e 1949, nunca foi construído, entretanto 
é reconhecido como modelo para, pelo menos, dois outros projetos materializados: 
Siedlung Halen, em Berna, na Suíça, elaborado pelo Atelier 5, em 1961, e Rokko Hou-
sing de Tadao Ando, em Kobe, Japão, em 1983 (MARTINEZ, 2005, p.56).

http://www.team10online.org/research/papers/delft1/frampton.pdf
http://www.team10online.org/research/papers/delft1/frampton.pdf
http://www.fondationlecorbusier.fr/
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Siedlung Halen, em Berna, na Suíça, o  projeto de Atelier 5 é um exemplo im-
portante, originário da ideia do carpet housing, na arquitetura de base brutalista, 
com edifícios escalonados e terraços. 

Figuras 172, 173 e 174 — Vista aérea e corte do conjunto Siedlung Halen.  Fonte:  GA (1973, n.23  
p.19-27)

Figura 175 - Vista geral de Rokko Housing etapas I e II, 
de Tadao Ando, em Kobe, Japão, 1983 . Fonte:  <https://
www.pinterest.com/pin/289215607297082780/>. 
Acesso em: jun. 2015.

Giedion atribui a Le Corbusier dois talentos, o de saber reduzir (sem simplifi-
car) um problema complicado a elementos básicos e o de sintetizar esses resultados 
com clareza primorosa. 

Concluindo, este capítulo contempla a obra de Le Corbusier desde a elabora-
ção teórica sobre o conceito terraço-jardim que tem como referência a sua própria 
experiência projetual, onde são apresentadas várias versões de terraços-jardins, al-
guns executados e, outros ficaram só no projeto. Atendeu a clientes que solicitavam 
obras tanto para satisfazer os operários de uma indústria como para deleite de mi-
lionários extravagantes.   Trouxe a ideia do terraço-jardim como complementação à 
vida urbana.



4. TERRAÇO-JARDIM NA ARQUITETURA MODERNA 
BRASILEIRA

A visita de Le Corbusier ao Brasil, em 1936, por ocasião da consultoria 
para os projetos do Ministério de Educação e Saúde e do Campus da Universi-
dade do Brasil, impulsionou a arquitetura moderna brasileira. Mas já circulava 
pelas rodas vanguardistas e intelectuais brasileiras a produção literária de Le 
Corbusier, como a revista L`Espirit Nouveau, o livro Vers une Architecture, prova-
velmente adquirida em viagens a Paris. O fundamental para a disseminação das 
ideias corbusianas na América do Sul foram as palestras que proferiu em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires, em 1929, publicadas no livro Précisions sur 
un état présent de l’architecture et de l’urbanisme e logo em seguida à venda no 
Brasil (SEGAWA, 2010, p.78).

A partir da exposição Brazil Builds no Museum of Modern Art de Nova York 
(MoMA) e da publicação do livro-catálogo com curadoria do arquiteto Philip L. Goo-
dwin (1943) e fotos de G. E. Kidder que registra a tradicional e a nova arquitetura 
do Brasil, desconhecida dos próprios brasileiros, a arquitetura brasileira passa a ser 
referência internacional. Projetos e desenhos de arquitetos brasileiros passam a ser 
divulgados nas melhores revistas de arquitetura, da Europa e dos Estados Unidos. 
L’Architecture D’Aujourd’huie e Architectural Forum eram as principais da época.

O terraço-jardim está relacionado ao resgate da natureza e à possibilida-
de de reaproximá-la do homem nas grandes cidades modernas, numa associa-
ção entre paisagismo e arquitetura. É um isolante térmico natural, pois protege o 
concreto das fissuras resultantes da grande variação térmica com o uso da terra 
e a camada de vegetação. Nos projetos da arquitetura moderna brasileira, os ter-
raços ajardinados dis tribuem-se não apenas nos andares de cobertura e coroa-
mento, mas também nos pisos intermediários. Quanto ao uso, está relacionado 
às atividades de congregação social e coletiva. Os exemplares apresentam o ter-
raço-jardim como elemento de composição arquitetônica, coordenando os espa-
ços e volumes para configurar uma proposta artística. 

Neste capítulo, a partir da revisão dos poucos projetos e obras de arquite-
tos identificados com a nova arquitetura brasileira, é possível organizar uma mos-
tra com as edificações onde a prática do terraço-jardim está presente.  Destaca-se 
o maior número de exemplares na então Capital Federal, Rio de Janeiro, e em São 
Paulo, o conjunto residencial Japurá, concebido tendo como modelo a Unidade de 
Habitação de Marselha. 



98CAP. 4 - TERRAÇO-JARDIM NA ARQUITETURA MODERNA... 

4.1       Ministério da Educação e da Saúde Pública (MES)
Arquitetos: Lúcio Costa e equipe
Projeto 1937- 1942

O teto-jardim foi utilizado por Lucio Costa e a equipe responsável pelo proje-
to da sede do Ministério da Educação e da Saúde Pública (MES) na década de 1930. 
São dois terraços-jardins idealizados por Burle Marx, o mais conhecido e referen-
ciado está sobre a cobertura do bloco horizontal, que cobre as salas de exposição, 
praticamente invisível visto da esplanada, está no prolongamento da ala privada da 
sala do ministro. Tem, na sua composição, espécies vegetais nativas da América do 
Sul e esculturas, intercalando áreas ajardinadas e pavimentadas. 

O segundo terraço-jardim está localizado no alto do prédio principal, na 
planta de cobertura, constituído de volumes retilíneos e curvilíneos com acesso di-
reto ao jardim onde se encontram os salões para restaurante do ministro e refeitó-
rio dos funcionários e, recuado do alinhamento, sobre o teto, os volumes revestidos 
de pastilha de vidro azul, contento as caixas de água e as máquinas dos elevadores. 
Poucos sabem que esta área também é projeto paisagístico de Burle Marx. 

O corpo principal do Ministério comporta as salas administrativas e os escri-
tórios, onde todos os espaços internos são subdivididos por paredes de madeira a 
meia altura, facilitando a ventilação cruzada, com exceção do pavimento onde fica 
a sala do ministro. As fachadas principais, norte e sul, são envidraçadas, sendo que a 
norte é protegida por uma grelha de concreto e brises móveis. As laterais são cegas 
revestidas de granito. A base porosa, com os pilotis sob a torre vertical, intercala vo-
lumes fechados e espaços abertos.

Figura 176  — Plantas baixas do terraço-jardim 
prédio principal e planta baixa segundo pavimento . 
Fonte: COMAS (2012, p.107).

Figura 177 — Vista principal do Ministério da 
Educação e da Saúde Pública - MES. Fonte: 
COMAS (2012, p.114).
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Figuras 178 e 178b — Vistas do terraço-jardim sobre a sala de exposições no MES. Fonte: acervo da 
autora, (2006).

Figura 179 — Desenho de Burle Marx para o terraço-jardim do 
Ministério de Educação e Saúde. Fonte: SIQUEIRA (2009, p.8) 

Figuras 180 e 181 — Terraço-jardim sobre o prédio principal. Fonte: COMAS (2012, p.121).

Além dos projetos modernos monumentais, como MES, que podiam ser vis-
tos por todos os lados, por todo seu perímetro, eram também projetados prédios 
modernos inseridos no quarteirão tradicional, como Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI) ou o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) dos irmãos Roberto. 
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4.2      Associação Brasileira de Imprensa  (ABI)
Arquitetos: Marcelo e Milton Roberto
Projeto: 1936-1938

Figuras 182 e 183 — Vista da sede ABI. Fonte: FRACALOSSI (2013)

O edifício ícone da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), projetado por 
Marcelo e Milton Roberto, foi o primeiro prédio modernista em grande escala pro-
duzido no Brasil, sendo concebido antes da chegada de Le Corbusier conforme Ca-
valcanti (2001). O edifício projetado em 1936 foi construído dois anos depois.

Construído em um bloco único, o edifício tem o térreo permeável, sobre pilo-
tis, possui 10 andares e representa solidez e peso. Utiliza nas fachadas brises verti-
cais fixos em concreto armado e as salas-ambiente são recuadas da fachada criando 
corredores de vidro, que são abertos para ventilação natural, qualificando o edifício 
do ponto de vista térmico.

O coroamento é definido pelas paredes curvas do auditório, no 8º andar e o 
recuo do alinhamento nos dois últimos andares. No 10º pavimento, local do restau-
rante, bar e o terraço-jardim planejado por Burle Marx, que aproveita o recuo para 
colocação de mesas ao ar livre.
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Figuras 184, 185, 186 e 187. — Vista do terraço-jardim. Fonte: GOODWIN (1943, p.112 e 114) 

Figuras 188 e 189 — Vista do terraço-jardim, coberto. Fonte: CAVALCANTI (2001, p.209)
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4.3      Instituto de Resseguros do Brasil (IRB)
Arquitetos: Marcelo e Milton Roberto e paisagismo de Burle Marx,
Projeto: 1939-42

Figuras 190 e 191 —  Instituto de Resseguros do Brasil (IRB, 1939-42). Fonte: CZAJKOSWKI (2001, p.31)

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB, 1939-42), projeto arquitetônico de 
Marcelo e Milton Roberto, e paisagismo de Burle Marx, implantado na cidade tra-
dicional em lote de esquina, alinhado com os limites do passeio. Está sobre finos e 
esbeltos pilotis, buscando leveza e transparência no térreo. As fachadas principais 
(norte e oeste) são protegidas do sol da tarde, por brises solares verticais fixos, que, 
conforme a incidência da luz solar, alteram os efeitos visuais. Com a preocupação 
em oferecer conforto térmico de forma passiva, os arquitetos projetam as janelas 
com basculantes e venezianas de madeira.

O programa do prédio devia incluir, além da área de escritórios, salas para 
cursos e espaço para recreação e assistência social (CAVALCANTI, 2001). Tem, no 
coroamento, o terraço-jardim, um lugar de integração e contemplação da arquite-
tura e da paisagem, com as montanhas de Niterói como pano de fundo. A vegetação 
nativa é intercalada com lagos e pedras, conferindo ao espaço qualidade plástica. 

Figura 192 — Planta baixa do terraço, esc. 1:400. Fonte: MINDLIN (1956, p.203)
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Figura 193, 194 e 195  — Fotos e croquis do terraço-jardim do IRB. Fonte:  CAVALCANTI  
(2001, p214 -217 )

4.4      Obra do Berço 
Arquiteto Niemeyer
Projeto: 1937

         Figura 196 — Vista geral da Obra do Berço. Fonte: CAVALCANTI (2001, p.248-250)
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O prédio da Obra do Berço (1937), primeiro projeto de Niemeyer que foi exe-
cutado, abriga a creche comunitária para crianças de até dois anos e dá atendimento 
às mães. A edificação é construída contendo elementos da gramática moderna, com 
estrutura independente de concreto sobre pilotis, em dois blocos de quatro e dois 
pavimentos, planta livre, fachada livre e com terraço-jardim, que serve como local 
de recreação, integrado ao salão de estar da enfermaria, no terceiro pavimento. 

A fachada noroeste é protegida com brises móveis verticais, similares ao bri-
ses da sede da Associação Brasileira de Imprensa. 

Figura 197 —  Planta baixa do terceiro pavimento com o terraço-jardim conectado à sala de estar da 
enfermaria. Fonte: MINDLIN (1956, p.144)

Figura 198 — Maquete da edificação com pergolado sobre o terraço-jardim. Fonte: http://casa.abril.
com.br/materia/oscar-niemeyer-linha-do-tempo-com-suas-obras#1. Acesso em: out. 2015.

http://casa.abril.com.br/materia/oscar-niemeyer-linha-do-tempo-com-suas-obras#1
http://casa.abril.com.br/materia/oscar-niemeyer-linha-do-tempo-com-suas-obras#1
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4.5      Instituto de Puericultura e Pediatria da Universidade do Brasil
Arquiteto Jorge Moreira 
Projeto: 1949-53, Rio de Janeiro

Figura 199 — Instituto de Puericultura e Pediatria, vista geral. A horizontalidade do conjunto con-
trasta com a escala monumental dos outros prédios da Cidade Universitária. Fonte http://www.ufrgs.
br/docomomo/homework/Fiche_Instituto%20de%20Puericultura.pdf. Acesso em jun.  2015.

O projeto do Instituto de Puericultura e Pediatria da Universidade do Brasil 
cumpre um programa complexo, com multiplicidade de funções, dividido em quarto 
setores, interligados pelo andar térreo através das escadas e rampas: Ambulatório, 
Hospital, Banco de Leite e Pupileira. Organizado em três blocos paralelos ligados 
a outro bloco perpendicular, com alturas e extensões variadas de acordo com as 
necessidades funcionais, se articulam em planta gerando pátios abertos entre os 
blocos numa escala que aproxima o usuário e humaniza a edificação. O projeto de 
paisagismo é de Burle Marx (CZAJKOWSKI, 1999,p.132). 

O bloco do Hospital é o mais alto e sobre este está o terraço-jardim, que se 
destina ao descanso e à recreação dos usuários do Instituto, com acesso direto do 
térreo pelo hall principal. Os volumes construídos neste pavimento abrigam as salas 
de estar dos médicos, biblioteca, secretaria e área de ensino e pesquisa e têm saídas 
diretas para a área do terraço-jardim Numa das extremidades está a sala de brin-
quedos e a área de recreio para as crianças, com cobertura em abóbadas e parede 
vedada por cobogós. Na outra ponta encontra-se uma a área de estar ao ar livre e 
pérgolas. Jardineiras em forma de ameba completam o terraço-jardim. 

http://www.ufrgs.br/docomomo/homework/Fiche_Instituto%20de%20Puericultura.pdf
http://www.ufrgs.br/docomomo/homework/Fiche_Instituto%20de%20Puericultura.pdf


106CAP. 4 - TERRAÇO-JARDIM NA ARQUITETURA MODERNA... 

Figura 200 — Vista geral e corte do bloco do Hospital. Fonte: http://www.ufrj.br/90anos/linhado-
tempo.html. Acesso em junho de 2015.

Figura 201  — Crianças na recreação no terraço-jardim da Instituto de Puericultura e Pediatria. Fon-
te: http://www.ufrgs.br/docomomo/homework/Fiche_Instituto%20de%20Puericultura.pdf. Acesso 
em junho de 2015.
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Figura 202 — Vista do terraço-jardim com elementos de recreação infantil. Fonte: CZAJKOWSKI 
(1999, p.141).

Figura 203 — Instituto de Puericultura e Pediatria, Bloco do Hospital, planta baixa do terraço-jardim 
(terceiro pavimento). Fonte: CZAJKOWSKI (1999, p.139)
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4.6      Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
Arquiteto Affonso Redy e Burle Marx
Projeto: 1953-59, Rio de Janeiro

Figura 204 —  Vista geral do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e os 
jardins do terraço. Fonte:  SIQUEIRA (2009, p. 68)

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1953-59), de Affonso Redy, no se-
gundo andar do bloco da Escola estão presentes o restaurante e o terraço-jardim, 
ambos conectados à galeria, mas o terraço-jardim tem acesso, independente, atra-
vés de rampa externa.

Figura 205 — 
Acesso ao terraço-
-jardim por rampa 
externa ou pelo 
interior do Museu. 
Fonte: SIQUEIRA 
(2009, p. 69)
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4.7    Conjunto Residencial para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos  
              Industriários (IAPI) – Edifício Japurá 

Engenheiro- Arquiteto Eduardo Kneese de Mello e Roberto Burle Marx
Projeto: 1945-1957, São Paulo 

Figura 206 — Vista principal do Edifício Japurá – maquete. Fonte: <http://www.iau.usp.br/revista_ris-
co/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf>.  Acesso em: 10 ago. 2014.

A iniciativa do IAPI em construir o conjunto residencial contou com o apoio 
da Prefeitura Municipal, interessada em promover a renovação da área de cortiços 
do bairro, por estar próxima do Perímetro de Irradiação do Plano de Avenidas de 
Prestes Maia (1930) e apostou nesta intervenção para demonstrar que era possível 
recuperar a área. 

O edifício concebido, em uma grande lâmina, com apartamentos duplex em 
14 andares, é conhecido como a verdadeira Unité de Habitation de São Paulo. Seguin-
do o ideário do Movimento Moderno, está voltado para a função social da arquitetu-
ra. Utiliza elementos de linguagem corbusiana, tais como os pilotis, as formas geo-
métricas puras, as janelas horizontais e o terraço-jardim. 

Na cobertura do edifício está o terraço-jardim, um dos cinco pontos da nova 
arquitetura, com projeto paisagístico de Roberto Burle Marx. O espaço foi criado 
exclusivamente para o lazer dos moradores, apresenta um jardim elevado, uma es-
pécie de mirante com vista para o centro da cidade. Composto apenas por uma mar-
quise com desenho curvilíneo, recortada para manter a iluminação dos poços de luz 
internos. Não existe nenhuma construção no topo que determinasse um uso espe-
cífico. Outras atividades de cunho social e coletivas eram desenvolvidas no subsolo, 
junto ao restaurante, área de estar e jardins projetados por Burle Marx, com espaços 
reservados aos jogos e brinquedos para as crianças e uma pequena piscina.

http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf
http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf
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Figura 207 — Maquete da edificação. Fonte: <http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_
art04_risco9.pdf>.  Acesso em: 10 ago.  2014.

Figura 208 — Plantas de cobertura e subsolo. Fonte: <http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-p-
df/02_art04_risco9.pdf>.  Acesso em 10 ago. 2014.

http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf
http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf
http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf
http://www.iau.usp.br/revista_risco/Risco9-pdf/02_art04_risco9.pdf
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Após 60 anos, a arquitetura moderna brasileira, novamente é exibida no 
MoMA. A exposição Latin American in Construction: 1955-1980 reúne grande guanti-
dade de material original de projetos, maquetes, fotos da época e filmes recolhidos 
a partir de pesquisas junto a universidades, centros de pesquisa e acervos particu-
lares.  Retrata a arquitetura moderna latino-americana a partir de 1955 até 1980 e 
resgata a qualidade dos projetos da arquitetura moderna brasileira, principalmente 
Brasília, muito criticada e descartada pelos brasileiros mas que, internacionalmen-
te, ainda impressiona, comenta Comas (2015, p.41), um dos curadores da exposição 
junto com Berry Bergdoll, Jorge Francisco Lienur e Patrício del Real. 

Em conclusão, este capítulo identificou a prática do terraço-jardim na ar-
quietura moderna brasileira como reflexo da influência da obra de Le Corbusier re-
lacionando-a às atividades de congregação em edifícios encomendados pelo poder 
público e associações e instituições de classe, assim também em conjuntos residen-
ciais  que se basearam em ideias propostas na UH Marselha. 





5. TERRAÇO-JARDIM NA LEGISLAÇÃO URBANA

O objetivo deste capítulo é analisar os diversos Planos Urbanos de Porto Ale-
gre para verificar e compreender se eles influenciaram o uso dos terraços-jardins, 
nos projetos das edificações em altura, de uso misto, na área central da cidade, apro-
vados entre os anos de 1940 e 1959. E, conferir como os planos futuros trataram do 
tema. 

Porto Alegre é referência nacional em termos de regulamentação e planeja-
mento do desenvolvimento urbano. A cidade transforma-se com os sucessivos Pla-
nos Urbanos. São 100 anos de história contados a partir do Plano Maciel, de 1914.

Os planos até então vigentes serviram de base para elaboração do Primeiro 
Plano Diretor de Porto Alegre (PD1959/1961), conhecido como Plano Paiva, com en-
foque na cidade moderna, que, em 30 de dezembro de 1959, foi aprovado e, em 1961, 
consolidado. 

Os planos de referência estão entre 1935 e 1959: desde a Contribuição ao es-
tudo de urbanização de Porto Alegre até o (primeiro) Plano Diretor, passando por Ex-
pediente Urbano de Porto Alegre (1942), Plano de Urbanização (1943), Anteprojeto 
de Planificação de Porto Alegre, conforme a Carta de Atenas (1951), Anteprojeto do 
Plano Diretor (1954), que vigeu até dezembro de 1959. 

Algumas perguntas devem ser feitas: 

O Primeiro Plano Diretor de Porto Alegre tem uma filiação na arquitetura 
moderna e correlação com a sistematização que fez Le Corbusier sobre o proble-
ma terraço-jardim? O terraço-jardim como tema de projeto foi estabelecido em 
Porto Alegre?  

5.1   Transformações arquitetônicas, urbanas e culturais no início do                  
século XX

É preciso acompanhar as transformações urbanas e culturais pelas quais 
passou a capital gaúcha, resultante das interpretações de arquitetos, engenheiros e 
associações de classes da área da construção civil em conformidade com os planos 
urbanos e o mercado imobiliário no período de estudos. 

As transformações iniciam com a densificação da área central e a necessida-
de de alargamento e abertura de novas vias para melhores condições de habitabili-
dade. A substituição dos casarões por edifícios em altura dá à cidade o ar de moder-
nidade e de progresso que almejava. 

Até meados do século XIX, a cidade cresce lentamente. As atividades comer-
ciais se localizam junto ao porto e as residências ocupam a parte mais elevada da 
cidade, na crista da Rua Duque de Caxias. Há uma densificação na encosta norte do 
espigão, vinculadas ao porto, enquanto na zona sul se concentram ainda áreas de-
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dicadas à agricultura. A cidade se constitui no atual Centro Histórico com precárias 
condições sanitárias, sem esgoto e água tratada e as vias de trânsito sem pavimen-
tação. 

Os problemas urbanos gerados pela ocupação sem regramentos e a trans-
formação da área territorial se agravam e, como solução, surgem as primeiras ten-
tativas de planificação urbana da cidade. A cidade já era construída e verticalizada, 
com 6 mil prédios, quando da edição do primeiro Código de Postura Municipais em 
1893,  pelo primeiro intendente republicano da cidade, Alfredo Augusto Azevedo, 
prevendo que a altura das fachadas deveriam se limitar a uma vez e meia a largura 
da rua (ABREU FILHO, 2006, p. 37).  Mais tarde, em 1926, o Decreto  53, fixou o limite 
de altura das fachadas em duas vezes e meia a largura da rua. 

Porto Alegre destaca-se como uma das primeiras cidades no Brasil a apre-
sentar um plano urbanístico de caráter geral. Em 1914, inicia-se a primeira experiên-
cia de organização do espaço da cidade de Porto Alegre por meio do Plano Geral de 
Melhoramentos e Embelezamento. Tem o objetivo de melhorar a cidade conservan-
do-a (SOUZA, 2010). Como uma das primeiras medidas, na administração de José 
Montaury, o Plano Geral foi elaborado pela Comissão de Melhoramentos e Embe-
lezamento da capital, coordenada pelo arquiteto João Moreira Maciel. Este plano 
aborda, principalmente, as questões viárias e sanitárias, inspirado na Paris de Haus-
smann, tanto no pensamento urbanístico como em termos culturais. Associa-se, 
também, conforme Abreu Filho (2006, p.43), a outras influências, como o Park Sys-
tem americano, de Olmsted. O conceito Parkway, ou Park Avenues está implantado 
junto às vias marginais de bordas ajardinadas de Porto Alegre, tal como a Avenida 
Marginal, na área prevista para o aterro do bairro Praia de Belas. Exemplo da tenta-
tiva de Porto Alegre ser moderna. 

Figura 209 — Plano geral de Melhoramentos ou Plano Maciel. No detalhe, à direita, a implantação 
da Avenida Marginal como Parkway. (ABREU FILHO, 2006, p.  43)

O Plano de Melhoramentos buscava integrar a cidade antiga com os novos 
bairros através das grandes avenidas que levavam para além do perímetro original. 
Consistia no alargamento de várias ruas do centro, iluminação e ajardinamento das 
vias. Apesar de não ter diretrizes morfológicas, foi utilizado para orientar a moderni-
zação e a melhoria da imagem da cidade de Porto Alegre, com soluções tão impor-
tantes que serviram de base para as administrações seguintes. 
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5.2   Verticalização de Porto Alegre nas décadas de 1930 e 1940

O processo de crescimento e modernização inicia-se na década de 1930 e se 
acentua nos anos 40. Modernizar Porto Alegre faz-se necessário e isto passa pela 
verticalização da cidade, o que configura uma mudança importante na paisagem. 
Para Frampton (1997), o novo paradigma urbano da modernidade, o arranha-céu, 
começou a surgir nas cidades de Chicago e Nova York como símbolo do progresso. 
E este passa a ser a tipologia modelo e a imagem desejada por toda cidade que se 
reproduz ao longo do século XX.

Figura 210 — À esquerda, 
Rockefeller Center  com os 
prédios mais baixos e  jar-
dim na cobertura.  À direita, 
Edifício Chrysler . Fonte: 
FRAMPTON (1997, p. 268).

Neste período, com o desenvolvimento da construção civil, novos eixos viá-
rios são definidos, outros, finalizados. O perfil de Porto Alegre, predominantemente 
horizontal, sofre modificações ao longo das décadas de 1930 e 1940. Na Avenida Far-
rapos, importante via de acesso à zona norte da cidade, surgem os primeiros arra-
nha-céus. 

A conclusão da Avenida Borges de Medeiros, o viaduto Otávio Rocha e o alar-
gamento da Avenida Salgado Filho, impulsionam a verticalização da cidade. A subs-
tituição das antigas construções por edificações em altura passa a ser a marca do 
desenvolvimento e modernidade. Os edifícios, mesmo com menos de 10 andares, 
eram considerados arranha-céus e indicadores do progresso.

Figura 211 — Os arranha-céus alteram o perfil da Cidade. Fonte: SCHIDROWITZ (1940?, p.268)
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Figura 212 — Avenida Borges de Medeiros ligando o 
Centro à Zona Sul  de Porto Alegre.

Figuras 213, 214, 215 e 216 — Avenida Borges de Medeiros em quatro momentos -  

Fonte: SCHIDROWITZ (1940?, p.347)

Entre os anos de 1935 e 1936, ainda na administração de Alberto Bins, os en-
genheiros da seção de cadastro da Prefeitura, Luiz Arthur Ubatuba de Faria e Edval-
do Pereira Paiva, no trabalho de levantamento da cidade e sua história, concluem 
pela necessidade de nova planificação. Por iniciativa própria, juntos elaboram os Es-
tudos de Urbanização para Porto Alegre, compostos por um conjunto de diretrizes 
urbanas, com foco nas transformações viárias, nos moldes do Plano Agache, para o 
Rio de Janeiro, e do Plano de Avenidas de São Paulo, de Prestes Maia. 

Este documento foi apresentado durante uma exposição de urbanismo em 
1936, na presença do Intendente Alberto Bins, que fez elogios ao trabalho indicando 
que eles elaborariam o Plano Diretor de Porto Alegre. Mas, muda a política no país, 

Figura 217 — Abertura da Avenida 10 de novem-
bro, atual Avenida Salgado Filho.  Fonte: SCHI-
DROWITZ (1940?, p.347)

Figura 218 — Avenida 10 de Novembro.  Fonte: 
http://pt.slideshare.net/nekusfreenature/porto-
-alegre-anos-1930-a-1975 . Acesso: setembro de 
2015. 
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Alberto Bins deixa o cargo em 1937, com o Estado Novo, e assume Loureiro da Silva 
que contrata Arnaldo Gladosch em 1938 para dar continuidade aos Estudos de Ur-
banização para Porto Alegre e implantar o Plano (Plano Gladosch). Enquanto isto, 
Ubatuba e Paiva vão ao Uruguai e especializam-se em urbanismo, no Instituto de 
Urbanismo de Montevidéu, escola de formação modernista. 

A área central de Porto Alegre passa a ser o local mais valorizado decorrente 
da situação privilegiada dos terrenos, próximos aos serviços urbanos e de infraes-
trutura. É importante destacar que a instalação dos elevadores muda a ordem de 
preferência entre os andares – os mais altos passaram a ser os mais valorizados. 

Porto Alegre vivia um momento de euforia na construção civil devido às 
condições políticas e econômicas favoráveis. Havia facilidade para empréstimos e 
as desapropriações eram feitas rapidamente durante a administração de Loureiro 
da Silva. O Conselho Municipal já havia aprovado a Lei n° 180, de 14 de dezembro 
de 1927, concedendo vantagens fiscais à construção de prédios de mais de seis an-
dares, incentivando, na prática, a verticalização (ABREU FILHO, 2005). Mais tarde, 
ratificado pelo Decreto-Lei nº 245 de 1940, foram concedidos incentivos fiscais com 
progressiva redução de impostos, especificamente, aos prédios construídos nas 
Avenida Borges de Medeiros, Dez de Novembro (hoje Salgado Filho), Farrapos e João 
Pessoa, com mais de seis pavimentos. Em 1942, conforme o Decreto-Lei nº 115, para 
a Avenida Borges de Medeiros, é ampliada a altura mínima, que passa a ser de 13 
pavimentos (MACHADO, 1998). 

5.3   Porto Alegre de papel

A produção de arquitetura moderna brasileira estava se consolidando e es-
tabelecia-se de forma hegemônica no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com 
os projetos de grande qualidade compositiva propostos por arquitetos de vanguarda 
da escola carioca. 

Em Porto Alegre, os primeiros registros do uso da cobertura como um lugar 
de congregação, na arquitetura moderna, não foram construídos. Eram projetos de-
senvolvidos para o poder público por arquitetos oriundos da escola carioca, no início 
da década de 1940, com o objetivo de disseminar a arquitetura dos grandes centros. 
Entretanto, houve oposição por parte dos engenheiros locais, que apresentaram 
críticas quanto ao estilo da nova arquitetura e uma grande resistência procurando 
manter às tradições, além de citarem as questões climáticas, como desfavoráveis, 
conforme relata Demétrio Ribeiro (1987). 

São projetos marcantes na representação da arquitetura moderna de grande 
repercussão internacional aplicada ao contexto local. São eles: de 1942, (1) o proje-
to do Jorge Machado Moreira elaborado para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA); (2) em 1943, o projeto para o Instituto de Previdência do Estado do Rio Gran-
de do Sul (IPE), desenvolvido por Niemeyer, e em 1944, (3) a sede administrativa da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS), projeto de Affonso Eduardo Reidy e 
Jorge Machado Moreira. 
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Segue uma descrição de cada projeto enfatizando o uso do terraço-jardim:

5.3.1  Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)
Arquiteto Jorge Machado Moreira
Projeto: 1942

Na proposta do arquiteto Jorge Machado Moreira para o Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA), atendendo a um projeto com programa complexo, específi-
co para um hospital-escola, verificam-se dois volumes principais, um vertical e outro 
horizontal. O bloco vertical, de prisma retangular de grande extensão e com 15 pa-
vimentos, segue os princípios de composição da tradição acadêmica, mas a solução 
plástica está na versão moderna. 

Na base recuada, está uma sequência de pilotis de ordem colossal, com a en-
trada do prédio demarcada por uma laje em projeção. O corpo, tem na sua envoltó-
ria uma grelha quadriculada para proteção solar, ao estilo do Ministério de Educação 
e Saúde  (MES) e, no coroamento, plano mural duplo, parcialmente vazado, com bri-
se-solar, similar à solução aplicada pelos Irmãos Roberto tanto na ABI (1936) como 
no Instituto de Resseguros do Brasil (1941).

Figuras 219 e 220 — Vista do coroamento do edifício do IRB e do edifício da ABI. Imagens recortadas 
a partir das Fontes: <http://www.leonardofinotti.com/projects/instituto-de-resseguros-do-brasil>  e 
<http://www.abi.org.br/institucional/historia>.  Acesso em jul.2015.

Figuras 221 e 222 - À esquerda, vista frontal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e à direita, vista  

posterior voltada para a Avenida Jerônimo de Ornellas. Fonte: SILVA (2006).

E, sobre o bloco vertical, no segundo nível do coroamento, está o terraço-jar-
dim, com volumes diversificados, recuados das empenas, de acordo com a ideia de 
Le Corbusier para o terraço-jardim. 

http://www.leonardofinotti.com/projects/instituto-de-resseguros-do-brasil
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Conforme Silva (2006), o terraço-jardim do HCPA, foi projetado para as ati-
vidades recreativas e coletivas do hospital, apresenta dois jardins de contemplação, 
um coberto e outro, ao ar livre, em forma de semicírculo. Junto está o volume re-
tangular que abriga o alojamento das freiras e uma capela. Na laje do piso há um 
sistema de aberturas zenitais para iluminação natural das salas de aula de cirurgia 
que estão no pavimento inferior. Os elementos existentes estão dispostos de forma 
assimétrica, dentro de um equilíbrio compositivo, com o reservatório de contorno 
ameboide no centro geométrico.

Figura 223 — Planta baixa do 15º pavimento, correspondente ao terraço-jardim 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Fonte: SILVA (2006) 

No corpo do volume vertical, encontram-se as salas da administração, os 
consultórios médicos, enfermarias, centro cirúrgico e salas de aula. E como elemen-
tos autônomos, duas torres de circulação vertical elipsoidal, plugadas nas extremi-
dades do edifício-placa. No bloco horizontal, mais extenso e baixo estão o ambula-
tório e os serviços técnicos (CZAJKOWSKI, 1999). Os dois blocos estão ligados por 
uma circulação coberta, situada na simetria do conjunto e que se comunica com o 
prédio ao lado onde está o auditório de prisma trapezoidal que se encontra entre os 
dois volumes principais. 

A implantação num terreno amplo de esquina, disposto na diagonal em re-
lação às vias configuradas (Avenida Osvaldo Aranha e Rua São Manoel), fortalece 
a ideia do edifício isolado, característico do movimento moderno, e nega de forma 
enfática o quarteirão periférico da cidade tradicional. Por outro lado, o edifício tem a 
sua fachada principal, paralela à rua projetada, Rua Ramiro Barcelos, que define um 
caráter monumental à edificação, como coroamento do eixo perspectivo da Avenida 
Jerônimo de Ornelas. Esta avenida hoje tem caráter secundário, mas na época era 
parte importante na construção da Perimetral proposta nos Planos Maciel e Gla-
dosch, que Loureiro da Silva estava construindo. A edificação, quanto à sua implan-
tação, é disposta na cidade tanto de forma tradicional como moderna. 

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre  construído posteriormente não foi 
executado conforme a ideia do autor. Depois de muitas dificuldades, a Universidade 
inicia a construção com modificações no programa e alterações de projeto, sem con-
sultar Moreira. Na versão final, houve a subtração das torres de circulação vertical. 
E no coroamento, o acabamento em platibanda, sem o terraço-jardim (Silva, 2006). 

Caso o HCPA tivesse sido executado conforme o projeto original de Jorge Mo-
reira, ainda na década de 1940, este seria considerado, sem dúvida, como o marco 
inicial da arquitetura moderna em Porto Alegre. 
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5.3.2  Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE)
 Arquiteto Oscar Niemeyer
 Projeto: 1943

O projeto encomendado para 
a sede do Instituto de Previdência do 
Estado (IPE) foi solicitado a Oscar 
Niemeyer em 1943. Niemeyer vem a 
Porto Alegre para ser paraninfo da 1ª 
turma do Instituto de Belas Artes e 
apresenta o estudo. O único registro 
do trabalho é a maquete apresenta-
da (Figura 224). O programa de ne-
cessidades está distribuído em 16 
andares, apoiados numa base de pi-
lotis de altura dupla, demarcando o 
acesso público. A entrada principal é 
assinalada por uma laje em balanço. 
As fachadas do edifício são tratadas 
com grelhas verticais de proteção 
solar que envolve uma das fachadas 
e, na outra, há um jogo alternado de 
cheios e vazios, composto de áreas 
abertas com peitoril e outras seções são protegidas por cobogós. No 11º pavimento, 
há uma linha de diferenciação no tratamento da elevação para enfatizar a marcação 
de um coroamento alto. 

Na laje de cobertura, os volumes implantados estão recuados das bordas da 
edificação. O topo é composto por um conjunto de laje-nuvem, caixas d’água na for-
ma ameboide e cascas hiperbólicas, seguindo a gramática da arquitetura moderna 
(Pereira,1999), que pode ser interpretado como uma proposta de terraço-jardim por-
que lá estão os elementos indicados.

O terreno proposto localizava-se no cruzamento de duas novas avenidas, a 
Avenida Borges de Medeiros e a Rua Andrade Neves, uma das esquinas de maior vi-
sibilidade urbana e local de construções de grande escala como os Edifícios Sulacap 
e Reunidos. 

Figura 224 — Maquete da Sede do Instituto de Pre-
vidência do Estado. Fonte: PEREIRA CALOVI (2000).
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5.3.3  Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS)
 Arquitetos Jorge Machado Moreira e Affonso Eduardo Reidy
 Projeto 1944

Figura 225 — Fachada da Rua Barros Cassal.  
Fonte: CZAJKOWSKI (1999, p.108). 

Figura 226 — Vista da esquina da Rua Barros 
Cassal com a Avenida Farrapos. Fonte:  
CZAJKOWSKI (1999, p.109).

Figura 227 — Planta-baixa do pavimento 
térreo. Fonte: CZAJKOWSKI (1999, p.109). 

Figura 228 — Planta-baixa do pavimento 
tipo. Fonte: CZAJKOWSKI (1999, p.109).

O projeto do edifício-sede da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul 
(VFRGS), em 1944, resultou de concur-
so nacional vencido pelos arquitetos 
Affonso Eduardo Reidy e Jorge Macha-
do Moreira. O projeto vencedor previa 
a implantação na área da esquina da 
Avenida Farrapos com a Rua Barros 
Cassal, mas não foi executado. Con-
vidados, desenvolveram um segundo 
projeto para a Avenida Borges de Me-
deiros, também não construído, aonde 
hoje situa-se a estação subterrânea do 
metrô, próxima ao Mercado Público 
(CALOVI PEREIRA, 2000).

O primeiro projeto, com nove 
pavimentos-tipo, edificação em forma 
de “U” achatado, respeita a continui-
dade e o alinhamento da edificação 
ao longo do perímetro do quarteirão 

da cidade figurativa. A linguagem moderna da escola carioca está presente com a 
base marcada por pilotis e o corpo com quebra-sóis na fachada de insolação inten-

sa. Nesta proposta, o coroamento do edi-
fício, em dois pavimentos, abriga espaço 
de convivência do terraço-jardim. Tem o 
volume afastado em relação à envoltória 
do corpo principal, nele, está inserido o au-
ditório com cobertura em abóboda entre 
reservatórios altos em cilindro oval (CZA-
JKOWSKY, 1999). Os arquitetos destacam 
o terraço-jardim como um lugar arquite-
tônico, onde o programa diferenciado do 
restante do edifício se impõe, gerando uma 
composição plástica escultórica. Comas 
(2006) compara com a solução aplicada 
por Le Corbusier na vila Savoye (1929) e na 
Unidade de Habitação de Marseille, mais 
recentemente (1946). 
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O terraço-jardim conecta-se ao vo-
lume superior por uma escada em balanço, 
“quebrada”, similar ao do Cassino da Pam-
pulha em uma das extremidades, e do lado 
oposto, o acesso é por uma escada helicoi-
dal. 

A segunda versão, com 20 pavimen-
tos-tipo, em forma de hexágono alongado 
tem muitos pontos em comum com o pri-
meiro. As fachadas principais têm o mes-
mo tratamento com faixas de proteção 
solar; o térreo, com colunas colossais e, no 
coroamento, volumes diferenciados onde 
estão o bar e o restaurante panorâmico. No 
21º pavimento e na planta de cobertura, o 
volume recuado do auditório, áreas de es-
tar cobertas e o terraço-jardim para con-

templação. É uma escada helicoidal que liga o vestíbulo dos elevadores ao foyer do 
auditório, coberto por uma meia água, unido a um estar em forma de L coberto por 
três abóbodas desiguais. No térreo, os espaços são mais elaborados e interessantes. 
Junto à praça de entrada, há uma escadaria que dá acesso direto ao mezanino e aos 
terraços adjacentes às áreas de exposição na sobreloja. Este projeto também não foi 
materializado.

A segunda versão é mais simples, mas mantém a proposta do terraço-jardim. 

Figura 229 — Maquete do segundo proje-
to. Fonte: COMAS (2006, p.21). 

Figura 230 — Fachada com elementos 
verticais móveis e, no alto, o terraço-jardim 
que abriga o bar-restaurante. Fonte: COMAS 
(2006, p.21). 

Figura 231 — Planta-baixa do 21o. pavimento e 
da cobertura.  Segundo projeto.  Fonte: COMAS 
(2006, p.23)
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Esta arquitetura de papel é resultante da difusão de uma linguagem formal e 
projetual que se resolve a partir da laje plana, com paredes e estrutura independen-
tes, base sobre pilotis, terraço-jardim sobre a torre vertical, implantado em áreas de 
testada múltipla, em forma de esplanada, mesmo que dentro da cidade tradicional.

O insucesso dos arquitetos da escola carioca pode ser creditado à grande 
oposição dos engenheiros locais. Havia uma influência forte da Sociedade de Enge-
nharia cujos integrantes compunham também o corpo técnico da Prefeitura, uma 
vez que a Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre só foi criada em 1952. Embora 
de forma tímida, a arquitetura moderna em Porto Alegre começa a ficar mais pre-
sente. 

Figura 232 - Perspectiva interna do pavimento térreo. Fonte: COMAS (2006, p.24)

Figura 233 — Perspectiva interna de um dos saguões do edifício. Fonte: COMAS (2006, p.24)

Figura 234 — Perspectiva da cobertura que abriga o bar-restaurante.  Fonte: COMAS (2006, p.24)
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5.4   Porto Alegre real

Enquanto isto, na 
Porto Alegre real (1943), no 
final do mandato, Loureiro 
da Silva publica o Plano de 
Urbanização, com colabo-
ração do Paiva e metodo-
logia do Gladosch. O docu-
mento relata o resultado do 
Plano Gladosch1 (Estudos 
e Anteprojeto do Plano Di-
retor de Porto Alegre, 1938), 
e o Expediente Urbano de 
Porto Alegre, 1942), coor-
denado pelo Paiva quando 
este volta do Uruguai com o 
título de urbanista.

Os Planos Urbanos 
para Porto Alegre, insti-
tuídos regularmente, até 
aquele momento, eram de 
natureza viária. Faltava um 
plano geral abrangente para cidade com regras urbanísticas claras sobre a sua mor-
fologia. O que havia eram os decretos que estabeleciam o alinhamento, alturas e 
recuos para algumas áreas da cidade. Área construída ou zoneamento de usos deve-
riam ser definidos em planos de maior abrangência. 

Para dar crédito aos arquitetos e alavancar a arquitetura no Estado, em 1948 
a segunda edição do Congresso de Arquitetos foi em Porto Alegre. Era preciso mos-
trar aos porto-alegrenses como era a nova arquitetura, o que já se fazia no Brasil e 
esclarecer a nova realidade técnica. 

A escolha de Porto Alegre para sede desse conclave nos foi imposta por 
ser esta capital a mais necessitada entre todas de um impulso e um es-
clarecimento no que se refere ao aspecto arquitetônico. Porto Alegre, 
nesse particular está atrasadíssima. É uma cidade em câmara lenta. 
Tudo chega em último lugar. Precisamos mostrar ao povo porto-ale-
grense o que é a nova arquitetura e o que já se fez no Brasil, qual é a nova 
realidade técnica. É urgente evitar-se que a nossa cidade seja vitima, 
como tem sido, dos mais recentes monstrengos construídos em nosso 
país. (Eduardo Corona em Correio do Povo, 26/10/1948, p.10)

1 —  Conforme Abreu Filho (2006, p.326), o Plano Gladosch seria de outra filiação moderna, pla-
no mais vinculado ao urbanismo francês, e outras referências. Silvio aponta bem esta diferença 
nas propostas para a Praça da Matriz nos projetos desenvolvidos por Gladosch e por Jorge Morei-
ra, que, na época, trabalhava com Reidy, e já despontavam no cenário nacional com a arquitetura 
da escola carioca.

Figura 235 — Prefeito Loureiro da Silva apresentando o 
Plano de Urbanização. Fonte:  COMAS (2006, p.18)
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Porto Alegre real, da década de 1950, vive um período de grandes modifica-
ções arquitetônicas com a consolidação do IAB-RS, a formatura dos primeiros arqui-
tetos do Instituto de Belas Artes e, também, os primeiros engenheiros arquitetos do 
Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia, em 1949. Em meio a este contexto, 
nasce a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul, em 1952, 
resultante da mobilização estudantil, com a fusão dos cursos de Arquitetura do Ins-
tituto de Belas Artes e da Escola de Engenharia. 

O Congresso de Arquitetos publica uma carta aberta onde afirma que Porto 
Alegre deve ter um Plano Moderno. Preocupado em atender esta demanda, Paiva e 
Demétrio Ribeiro, ambos com formação modernista no Uruguai, elaboraram o An-
teprojeto de Planificação de Porto Alegre, em 1951, que já havia sido proposto no 
Expediente Urbano de Porto Alegre (1942), de acordo com os princípios da Carta de 
Atenas, aprovada pelo IV Conselho Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) 
de 1933, onde abordam as questões relativas à cidade seguindo o paradigma funcio-
nalista do urbanismo moderno. Apresentado em quatro pranchas temáticas, cada 
uma com uma planta de Porto Alegre, conforme as quatro funções definidas na Car-
ta de Atenas: habitar, circular, trabalhar e recrear o corpo e o espírito. Entretanto, era 
um mapa de zoneamento da cidade e não um plano urbanístico moderno. O zonea-
mento de Porto Alegre era muito baseado na estrutura da cidade real (tradicional), 
apenas com uma roupagem (ou linguagem) moderna como menciona Silvio Abreu 
(2005). Utiliza a nomenclatura moderna, mas não aborda a questão da volumetria 
das construções2. 

O trabalho resultou na publicação intitulada Problemas Urbanos de Por-
to Alegre, contendo o anteprojeto, a tradução da carta de Atenas do CIAM, a Carta 
Aberta que o II Congresso de Arquitetos Brasileiros fez criticando a ausência de Pla-
no Diretor, o manifesto do IAB sobre o mesmo assunto, e o relatório com a nomea-
ção da Comissão Revisora do Plano Diretor. 

A partir de 1954 se intensifica o processo para elaboração do Plano Diretor 
de Porto Alegre. Paiva convida professores e egressos da Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Rio Grande do Sul para integrarem a divisão de Urbanismo do 
Município e formularem o Anteprojeto do Plano Diretor sob a sua coordenação. 
Mantém o zoneamento funcional, introduzindo parâmetros para índices de aprovei-
tamento de área, ocupação de solo e altura das edificações.

A arquitetura de influência carioca veio a ser concretizada em Porto Alegre 
nas obras de arquitetos como Emil Bered, Carlos Alberto de Holanda Mendonça, 
Fernando e Luiz Fernando Corona, Fresnedo Siri, entre outros, na década de 1950.

No início dos anos 1950, Porto Alegre não contava com um Plano Diretor, a 
base urbanística era a prática da cidade tradicional, com prédios no alinhamento 
sem recuos laterais, configurando quarteirões com pátios internos. Os primeiros 

2 —   Diferente do Plano para Buenos Aires intitulado “Ciudad frente al río”, de Bonet, que 
trabalha com os discípulos de Le Corbusier, e define as unidades de habitação para 4 mil habi-
tantes num um plano urbanístico moderno (ABREU FILHO, 2005, p. 194).. 
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prédios modernistas tiveram que se adaptar ao tecido já configurado. A cidade  
constrói-se por meio de inserção de edifícios modernos, numa cidade figurativa 
tradicional. Constrói-se em lotes de diversos tamanhos, de meio de quadra ou de 
esquina. Estes, maiores, com duas ou três testadas, e desta forma, mais adequados 
para construir um cenário moderno moldado pela relação largura da rua e altura, 
como os edifícios implantados na Avenida Salgado Filho, tais como o Jaguaribe e o 
Santa Terezinha.

Porto Alegre seguia a legislação por gabarito, as alturas das construções 
eram duas vezes a largura da rua, na área central e uma vez e meia, nos bairros. 
Para aumentar o número de pavimentos a legislação permite o escalonamento em 
altura, através de recuos nas fachadas principais, mas mantém o alinhamento dos 
prédios nas divisas, criando as empenas cegas, conforme a Lei n. 986, de 22 de de-
zembro de 1952, que dispõe sobre a altura das construções. Os edifícios mais altos 
de Porto Alegre têm esta configuração. O Edifício Santa Cruz é o mais alto até hoje 
e é escalonado. 

É possível fazer uma relação de alguns edifícios onde projetavam a cobertura 
com a ideia do terraço-jardim, como preconizava Le Corbusier. Entretanto, muitos 
projetos sofreram alterações na execução. Estes exemplares apresentam, no plano 
de cobertura, espaços de uso coletivo junto aos equipamentos de serviços e casa do 
zelador, com área comum para lazer e recreação. 

Os projetos escolhidos são exemplos significativos da difusão da arquitetura 
moderna aplicada no contexto da capital gaúcha, fruto de pesquisas junto ao Arquivo 
Municipal de Porto Alegre (AMPA), por meio do levantamento em microfilmes de pro-
jetos aprovados até 1959, antes do Plano Diretor de 59/61, e de registro fotográfico de 
locais visitados.

Entre os edifícios elencados que apresentam o terraço-jardim como enfoque 
projetual, estão os Edifícios Santa Terezinha, Vista Alegre e Duque de Caxias, de Car-
los Alberto de Holanda Mendonça; o Edifício Jaguaribe, de Fernando Corona e Luiz 
Fernando Corona; o Esplanada, de Fresnedo Siri; e o Edifício Rio Grande do Sul, de 
Emil Bered. 

Figura 236 — O perfil verticalizado de Porto Alegre nos  anos 50.  
Fonte: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?p=108689511>. Acesso em jun. 2015.
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5.4.1  Edifício Santa Terezinha
 Arquiteto: Carlos Alberto de Holanda Mendonça
 Projeto: 1950 

Figura 237 —  Edifício Santa Terezinha, situação e localização, dez. 1950. Fonte :  Arquivo Municipal 
de Porto Alegre, filme 211 de 1951, processo 09405. 

Figura 238 — Foto 
da década de 50.   
Fonte: Acervo João 
Alberto Fonseca da 
Silva, UNIRITTER.

Era uma época de modernização e verticalização da cidade. O edifício San-
ta Terezinha foi um dos símbolos da transformação da arquitetura de Porto Alegre, 
muito marcante na configuração da Avenida Salgado Filho, que passa a abrigar edi-
ficações de grande altura, inseridas em lotes tradicionais da cidade, com a imagem 
da arquitetura moderna.

É um edifício-placa, em terreno de meio de quadra, com grande testada e 
pouca profundidade. A análise formal deste projeto remete ao prédio do Ministério 
de Educação e Saúde, como o conjunto de grelhas verticalizadas e brises duplos para 
proteção solar inseridos na fachada norte. Outros aspectos da arquitetura moderna 
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podem ser identificados neste projeto, 
como a grande esplanada no térreo, 
onde as duas lojas mais centralizadas 
estão recuadas em relação ao alinha-
mento predial e deixam à mostra três 
pilares, sugerindo uma área sob pilotis, 
que favorece a permeabilidade visual, 
num espaço de transição público-
-privado. As salas comerciais, com pé 
direito duplo e mezanino, em forma 
sinuosa com pilares livres no espaço, 
remetem à ideia da planta livre. Quan-
to à natureza, é uma edificação de uso 
misto, comercial e residencial. O tér-
reo e a sobreloja para comércio e nove 
andares para residências com dois 
apartamentos por pavimen to-tipo e, 
no coroamento, uma área pavimenta-
da, identificada, na planta, como ter-
raço-jardim. 

Acede-se ao terraço, no edifício 
Santa Terezinha, pela escada principal 
do prédio e  ingressa-se a uma grande 
área pavimentada, sem uso social, nem de congregação ou de lazer, mas que divide 
o espaço com o apartamento do zelador, como a função específica de serviço, uma 
oportunidade de uso do espaço. Este pequeno volume com uma laje plana na cober-
tura está recuado em relação ao alinhamento urbano. Uma escada de marinheiro 
leva acima desta laje por onde se tem acesso às casas de máquina do elevador e 
caixas d’ água. 

Neste projeto, a cobertura não representa os terraços jardins modernos de 
Le Corbusier, mas manifesta uma proposta de uso para a laje de cobertura em subs-
tituição à estrutura de madeira e à colocação do telhado que poderiam estar ali, com 
um espaço configurado por um peitoril em torno de todo o perímetro da edificação 
e volumes recuados da fachada principal. O uso e o acesso são independentes dos 
pavimentos-tipo inferiores.

Figura 239 - Vista frontal do Edifício Santa Terezi-
nha. Fonte: foto de Ricardo Calovi (COMAS, 2013, 
p.29)
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Figura 240 — Plan-
tas baixas do terraço 
e da casa de máqui-
nas. Fonte: Arquivo 
Municipal de Porto 
Alegre, filme 211 de 
1951, processo 09405

Figura 241 — Cobertu-
ra em detalhe (COMAS, 
2013, p.29) 

Figura 242 — Cortes transver-
sal e longitudinal. Fonte: Arqui-
vo Municipal de Porto Alegre, 
filme 211 de 1951, processo 

09405. 
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Figura 243 — Edifício Santa Terezinha. 
Fonte: foto de Ricardo Calovi (COMAS, 
2013, p. 27).

5.4.2  Edifício Vista Alegre
  Arquiteto: Carlos Alberto de Holanda Mendonça
  Projeto: 1952

Figura 244 — Planta de 
situação e localização do 
Edifício Vista Alegre, na 
esquina das Ruas Duque 
de Caxias e Espírito Santo. 
Fonte: Arquivo Municipal 
de Porto Alegre, filme 248 
de 1952,  processo 40387. 

Figura 245 — Maquete do 
Edifício Vista Alegre. Fonte : 

BUENO (2012, p. 74)
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O Edifício Vista Alegre também é projeto de Holanda Mendonça. Está im-
plantado em terreno junto à Avenida Duque de Caxias e à Rua Espírito Santo. Lote 
regular de esquina, inserido na cidade de traçado tradicional, com frente estreita e 
com grande profundidade. A edificação é construída no alinhamento dando conti-
nuidade à massa urbana. No térreo, a fachada principal é recuada e os três pilares de 
seção circular ficam à mostra, sugerindo o uso de pilotis, como marca da arquitetura 
moderna. É uma edificação de uso misto, com uma loja comercial no térreo e, ao 
lado, a porta de acesso ao saguão de entrada do edifício residencial com 11 pavimen-
tos e mais dois subsolos, com garagem. 

Em forma de “C”, o edifício tem as áreas de serviço voltadas para o interior 
e as áreas nobres, nas fachadas de frente para a via pública. O tratamento das fa-
chadas é similar à fachada do Ministério de Educação e Saúde (MES) com grelhas 
verticalizadas e brises horizontais duplos na faixa central da envoltória norte, na fa-
chada oeste apresenta o uso de cobogós em faixas verticais, onde se encontram os 
ambientes de serviço e banheiros dos apartamentos menores. 

No último pavimento, um grande terraço-jardim está localizado, dividindo o 
espaço com o salão de festas condominial com cozinha e o sanitário, cobertos por 
uma laje plana que tem acesso direto, a partir da escada principal, à casa de máqui-
nas e aos reservatórios cúbicos com as faces chanfradas que lembram alguns exem-
plos náuticos corbusianos. 

Hoje, há novos usos para a área, incluído uma sala para equipamentos de fit-
ness. O zelador não reside mais no edifício, mas dispõe de um espaço no térreo para 
uso comum com a portaria. 

Figura 246  — Edifício Vista Alegre, planta baixa da cobertura e casa de máquinas, set. 1952.  
Fonte:  Arquivo Municipal de Porto Alegre, filme 248 de 1952, Processo 40387. 
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Figura 247  — Edifício Vista Alegre, fachada para a Rua Espírito Santo, set. 1952.  
Fonte – Arquivo Municipal de Porto Alegre, filme 248 de 1952, Processo 40387. 

Figura 248  — Cortes transversais e fachada principal do Edifício Vista Alegre. Fonte: Arquivo Munici-
pal de Porto Alegre, filme 248 de 1952, processo 40387. 
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Figuras 249 e 250  — Edifício Vista Alegre. Fonte: Fotos do arquiteto Marcos Flávio Teitelroit Bueno 
(BUENO, 2012, p. 74). 

Figura 251 — Planta baixa térreo;  Edifício Vista Alegre, set. 1952. Fonte: Arquivo Municipal de Porto 
Alegre, filme 248 de 1952, processo 40387. 

Figura 252 — Edifício Vista Alegre, set. 1952. Planta baixa pavimento tipo.  Fonte:  Arquivo Municipal 
de Porto Alegre, filme 248 de 1952, processo 40387. 
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Vistas atuais do terraço-jardim:

Figuras 253, 254 e 255 - Aspectos atuais da cobertura do Vista Alegre. Vê-se o desenho chanfrado 
(foto do meio) do volume da caixa d’água e salão de festas lembrando elementos náuticos. Fonte: 
Acervo da Autora. 

5.4.3  Edifício Esplanada
  Arquiteto: Román Andrés Fresnedo Siri
  Projeto: 1952

Figura 256 — À esquerda, planta de situação do Edifício Esplanada. Fonte: BERNARDES (2003, p.88) 

Figura 257 — À direita, vista geral do Edifício Esplanada. Fonte: Foto de Ricardo Calovi.

Os anúncios publicitários veiculados na imprensa da época enfatizam a ima-
gem do Edifício Esplanada associada ao glamour de viver no elegante e aristocrático 
bairro residencial Moinhos de Ventos e as belezas naturais que podem ser vistas em 
todas as direções: o Guaíba, as ilhas, os morros e arredores. Esta ideia está vincu-
lada ao novo modo de morar das elites gaúchas, entre os anos 1940 e 1960, que se 
instalaram ao longo da Avenida Independência e Vinte e Quatro de Outubro devido, 
principalmente, à proximidade com a grande vida social e cultural que ocorria na 
Rua da Praia (Rua dos Andradas) e o encontro com os habitantes ilustres da socie-
dade e da política gaúcha que circulavam pela imponente Avenida Duque de Caxias. 
A situação privilegiada de estar inserido numa área elevada e importante da cidade 
faz dele um marco visual urbano (Correio do Povo, 26 jun 52 p. 7 in: ABREU FILHO, 
2006, p.84-85). 
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O edifício Esplanada é considerado como um edifício exemplar da arqui-
tetura moderna de porto Alegre dos anos 50. Arquitetura típica de uma 
época. Com característica de monumento e arquitetura de qualidade é 
visto como marco de referência tanto quanto a localização e articulação 
com a cidade e outros eventos urbanos, como pelo simbolismo que re-
presenta (ABREU FILHO, 2006, p.208)3. 

A Sociedade Imobiliária Iochpe, em anúncios publicitários, apresenta o Es-
planada como o mais completo e moderno empreendimento residencial construído 
na cidade, obedecendo às novas tecnologias de engenharia. Entre as características 
elencadas, que mais valorizam e diferenciam os apartamentos do Edifício Esplana-
da, estão os quatro amplos salões de festas no terraço-jardim, o jardim coletivo e o 
playground completo no pátio interno, as quatro grandes e luxuosas entradas inde-
pendentes com seus oito amplos e rápidos elevadores, habitações com calefação e 
água quente por meio do uso de caldeira a óleo, e dois quartos de banho. (Correio do 
Povo: 22jun52 p. 11)

O Edifício Esplanada é um prédio de grande altura construído com investi-
mentos privados. Está inserido em terreno de esquina, junto à área próxima ao cen-
tro já configurado. O prédio é de uso misto com comércio e habitação coletiva, volta-
do para a classe alta e média alta. 

Foi projetado como um único bloco, mas construído em etapas por quase 10 
anos. São quatro blocos de apartamento com entradas independentes interligados 
pelo estacionamento, pátio interno e a cobertura comum. É composto por dois edifí-
cios de esquina e outros dois de meio de quadra com três frentes e vista panorâmica 
em todas as direções. 

Está implantado em terreno trapezoidal, com face à Avenida Independência 
(sul); Rua Ramiro Barcelos (leste) e Rua André Puente (norte) com um desnível lon-
gitudinal de 2m e área total de 2.500m².

Figura 258  — Foto do pátio interno. Fonte: Acervo da Autora.  
Figura 259 — Planta baixa pátio interno sobre as garagens. Fonte: BERNARDES (2003, p. 97)

3 — Silvio Abreu (2006, p.208) salienta que a imagem de cidade ideal, geralmente contida nos 
planos, também pode estar sintetizada em determinados espaços urbanos ou edifícios, capazes 
de reunir qualidades e atributos que os credenciem como fragmentos ideais autônomos mais ou 
menos completos, como ocorre com o Edifício Esplanada.
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O projeto propõe uma barra em U achatado que gera um pátio interno, um 
lugar de lazer de uso comum, com recantos de estar, recreação infantil e jardins. Em-
bora hoje este pátio esteja em desuso, é lembrado por uma proprietária, conforme 
entrevista4, o tempo em que seus filhos brincavam no terraço inferior, em um espaço 
aprazível com qualidades paisagísticas. 

No pavimento de cobertura, assinala a presença de quatro amplos salões de 
festas independentes, pequenos apartamentos de zelador e equipamentos condo-
miniais, como área para lavar e secar roupas e depósitos. Um grande terraço voltado 
para a via pública, com vista para a cidade e proximidades, é parcialmente coberto 
por laje, cortada por faixa de pérgulas, apoiada sobre colunas emoldurando a paisa-
gem ao longo de todo o perímetro. Sobre a laje de coroamento, três volumes de sec-
ção ameboide, associados às casas de máquinas e aos reservatórios superiores, com 
referências metafóricas aos elementos náuticos dos terraços-jardins modernos de 
Le Corbusier.

Figura 260 — Edifício Esplanada. Vista da cobertura. Fonte: Foto de Ricardo Calovi. Detalhe. 

Figura 261 — Planta do último pavimento: 1. hall;  2 .terraço; 3.salão de festas;  4.lavanderia,  5. 
serviços. Fonte: BERNARDES (2003, p.97).

4 —  Entrevista informal com a Srª  Gelsa Marques Peixoto, proprietária, desde a época da cons-
trução, de apartamento no bloco B.
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Figura 262 — Planta baixa casa de máquinas e reservatório. Fonte: BERNARDES (2003, p.97)

Figuras 263 e 264  — Terraço-jardim configurado com pérgulas. Fonte: Fotos de Jamile Maria 
Weizenmann.

No projeto, verifica-se outras características compositivas da arquite-
tura moderna, como a ideia do prisma sobre pilotis, no térreo onde são dispos-
tas as lojas comerciais, intercaladas pelos acessos residenciais. Toda a fachada 
térrea envidraçada está recuada em relação aos pilares ogivais periféricos ao 
edifício, criando uma esplanada de colunatas no térreo que integra o edifício 
ao tecido urbano existente.  Com o passar dos anos o edifício sofreu muitas 
modificações, tanto nas áreas privadas como condominial. A planta de cober-
tura com a organização em blocos, dividindo o espaço comum, dificulta o uso 
contínuo de espaço de contemplação sobre a paisagem urbana circundante.

Trata-se de um projeto complexo tal como aplicado à Unidade de Ha-
bitação de Marseilla. 
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Figuras 265 — Vista geral do edifício Esplanada.  Fonte: Foto 
de Ricardo Calovi.

5.4.4  Edifício Duque de Caxias
   Arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça e
   Arquiteto Mauro Guedes de Oliveira
   1953-60

O edifício Duque de Caxias foi projetado para a sede administrativa do Grê-
mio Beneficiente dos Oficiais do Exército (GBOEx). Nos quatro primeiros pavimen-
tos, estão localizados os escritórios e as salas de atendimento da instituição, a partir 
do sexto pavimento eleva-se a torre residencial, em formato de “H”, com recuo fron-
tal, iniciando na metade posterior da base edificada, com apartamentos de dois e três 
dormitórios. No quinto pavimento, pavimento de transição, está o terraço intermediá-
rio, com playground, área para lazer e convívio social dos condôminos delimitado por 
canteiros baixos e áreas ajardinadas, na parte anterior da edificação com frente para 
via principal emoldurada por uma goleira que faz o acabamento junto às empenas, no 
alinhamento da fachada. Na metade posterior, sob a torre, o apartamento do zelador, 
voltado para o interior do lote e outro estar coberto. Embora o terraço-jardim tenha 
sido pensado como um elemento importante e enfatizado na composição da fachada, 
não corresponde ao terraço proposto por Le Corbusier, mas sim à legislação que exigia 
área de lazer e recanto infantil para prédios residenciais.

Figuras 266 — Edifício Duque de 
Caxias. Planta do terraço interme-
diário. Fonte: Acervo Técnico GBOEx 
(2010).
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Figura 267 — Edifí-
cio Duque de Caxias. 
Planta de cobertura, 
casa de máquinas e 
reservatórios. Fon-
te: Acervo Técnico 
GBOEX (2010).

 As características comuns à arquitetura moderna estão presentes no térreo 
articulado com os pilotis em dupla altura e fachada envidraçada recuada, simulando 
uma esplanada. O desenho angulado da parede enfatiza a entrada da loja com pé 
direito duplo e mezanino quase que na extensão total. O acesso à torre residencial, 
mais a leste, está entre uma pequena área ajardinada em canteiro revestido de pe-
dra, lembrando o desenho paisagístico de Burle Marx e a empena lateral do edifício. 
Planta livre e as janelas horizontais são identificadas no bloco base, enquanto que 
na torre as aberturas refletem os espaços internos de forma mais compartimentada.

Figuras 268 e 269 — Frente do edifício, na Rua dos 
Andradas. Fonte: <https://www.google.com.br/map-
s/@-30.030931,-51.232747,3a,75y,339.16h,90.22t/
data=!3m4!1e1!3m2!1s7kxeHGulSa40ObMhSP5jA-
w!2e0!6m1!1e1?hl=pt-BR>. Acesso em set. 2015.   

Figura 270 — Edifício Duque de Caxias - 
planta do térreo. Fonte: Acervo Técnico 
do GBOEx (2010).
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5.4.5   Edifício Jaguaribe
   Arquiteto Fernando Corona e
   Arquiteto Luis Fernando Corona
   Projeto: 1951 e 1960

O projeto do edifício Jaguaribe é de Fernando Corona que, nos anos 1940, 
passa a se interessar pela arquitetura moderna e pelas obras de Le Corbusier. En-
tre os vários edifícios que projetou, estão o Instituto de Educação General Flores da 
Cunha, a Galeria Chaves e o Guaspari.

O Plano de Urbanização (1942) estimula a construção de prédios em grande 
altura para esta região, sendo permitido alturas equivalentes a duas vezes e meia a 
largura da avenida, ou seja, de acordo com o gabarito de 75m de altura. Corona acei-
ta a incumbência de projetar o Edifício Jaguaribe, e apresenta um anteprojeto com 
20 pavimentos e mais o terraço-jardim para não ultrapassar o gabarito permitido. 
Os condicionantes urbanos de alinhamento e altura para a implantação de edifícios 
novos na cidade tradicional definem que os prédios estejam no alinhamento, sem 
recuos laterais, conformando as vias públicas. 

O Edifício Jaguaribe surpreende pelo programa multifuncional, como agre-
gador social, reúne atividades múltiplas de caráter público e privado onde é visível 
a influência de Le Corbusier, principalmente, o modelo Unidade de Habitação de 
Marselha, numa época em que a arquitetura moderna em Porto Alegre ainda estava 
longe de se consolidar. O anteprojeto de 1951, era audacioso, no subsolo com esta-
cionamento, subestação elétrica e enormes tanques de água para aquecimento em 
todo o prédio. No programa, além da área residencial, com apartamentos de vários 
tamanhos, servidos por dois núcleos de circulação vertical com elevadores “ultrar-
rápidos” independentes, previa um cinema luxuoso para 2000 pessoas com bar e 
confeitaria para atender o foyer do cinema e, no segundo pavimento, uma grande 
confeitaria aberta ao público. No 9º pavimento, acima da cobertura do cinema, todo 
envidraçado, andar de transição, possibilitando visuais livres sobre a cidade, com um 
grande restaurante ou clube. Para o 21º pavimento, estava previsto o terraço-jardim, 
uma grande área pavimentada com playground e ambientes cobertos por marqui-
ses e jardim para recreação dos condôminos, conforme a reportagem intitulada “Al-
teroso Ed. Jaguaribe”, do jornal Correio do Povo (9 agosto 1951). 

Por insistência de Pianca, ainda em 1951, sem alterar o partido inicial, Coro-
na altera o projeto e acresce cinco pavimentos, chegando a quase 80 m de altura. 
Para que o projeto fosse aprovado sem entraves, falaram diretamente como o pre-
feito Ildo Meneghetti, que aprovou pessoalmente, dada a importância da obra no 
Embelezamento da Cidade e da nova Avenida que se descortinava (Diário de Corona 
- Acervo do Instituto de Artes da UFRGS). 
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Figuras 271, 272 e 273 — Perspectivas do Edfício. Jaguaribe publicadas no Jornal Correio do Povo em 
1951: o edifício com 20 pavimentos mais o terraço-jardim; em 1952, com 25 pavimentos mais o terra-
ço-jardim. A terceira imagem é uma aquarela do acervo particular de Malvina Pianca.

O Jaguaribe está inserido em terreno de forma retangular, num grande lote 
de esquina, com duas frentes, norte e leste, correspondentes à Avenida Salgado Fi-
lho e à Rua Vigário José Inácio. Na percepção inicial, nos remete a um volume regular 
tripartido com base, corpo e coroamento, visto a partir das fachadas principais, mas 
que, ao ser analisado em planta e no corte verifica-se uma subtração a partir do 9º 
pavimento, onde passa a configurar-se em “L”. São dois blocos exclusivamente resi-
denciais, com a circulação vertical independente, sobre a base retangular que abriga 
o cinema São João e outras atividades comerciais, no térreo e segundo pavimento, e 
atividades residenciais do terceiro ao oitavo pavimento, ladeado à caixa do cinema.

Figura 274 — Edifício Jaguaribe. Projeto de novembro de 1951. Cortes transversal e longitudinal.  
Fonte: SZEKUT (2008, p. 80).
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O nono pavimento é uma área de transição com diversas atividades, onde 
está localizado o clube, com bar, restaurante, sala de estar e leitura, biblioteca e sala 
de conferências. 

A partir do 10º  pavimento desenvolvem-se as duas torres residenciais. São 
apartamentos diferenciados, variando de dois, três e quatro dormitórios. 

Documentos mostram as diferenças entre o anteprojeto e o projeto aprova-
do na Prefeitura em novembro de 1951, e o segundo projeto apresentado, aprovado 
em 1960, que foi construído. Para a análise é importante abordar ambos projetos e 
ainda a materialização do edifício que no final, foi alterado. 

No anteprojeto, o coroamento do prédio é definido com áreas de uso comum, 
com playground, pergolado e grande terraço-jardim ao longo da fachada norte, vol-
tados para a rua, e, a lavanderia coletiva, a casa de zelador para cada bloco e os de-
pósitos estão recuados em relação às fachadas principais junto às fachadas internas.

No projeto final, predomina a área de recreação e os apartamentos de zela-
dor. 

Entretanto, o que foi executado e existe hoje, são áreas privativas de uso ex-
clusivo das habitações do 25º andar. Ou seja, apartamentos de cobertura. Sobre a 
laje final, com acesso por escada, estão os volumes dos reservatórios e a casa de 
máquinas, recuados em relação à fachada frontal e a casa do zelador. 

Verifica-se que, no projeto de 1960, mantém o partido geral, o programa e a 
composição formal, com a base retangular e o bloco em “L”. Reduz a altura do cine-
ma para seis pavimentos. O 6º pavimento passa ser o andar de transição, com ativi-
dade só comercial (restaurante, sala de conferência, estar, bar e sacada) e, a partir do 
7º pavimento, sobem as torres residenciais.

 Silvio Abreu (2014) comenta que os elementos compositivos utilizados por 
Corona têm referências do modernismo, mas com características locais, comum aos 
trabalhos dos arquitetos Fernando Corona e Luis Fernando Corona. 

Figura 275 — Edifício Jaguaribe. Projeto de novembro de 1951. Planta pavimento térreo.  Fonte: 
SZEKUT (2008, p. 80)
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Pela análise apresentada pode-se concluir pelo atendimento aos Cinco Pon-
tos. Ao mesmo tempo, salientar-se algumas diferenças que podem sugerir maior ou 
menor fidelidade ao paradigma corbusiano ou interpretações pessoais.

Assim encontram-se argumentos de que o Ed. Esplanada é mais purista em 
relação ao estilo corbusiano. Já o Ed. Jaguaribe, pela conhecida trajetória de Fernan-
do Corona, por ser um projeto compartilhado com seu filho Luiz Fernando e pelas 
características dos profissionais egressos do IBA, reprocessa os elementos corbusia-
nos, incorporando outras referências.   

Comas (2013, p.23) enfatiza a “poderosa articulação plástica da base complexa 
e do corpo perpassado por ritmos diagonais nervosos dentro de quadros ortogonais es-
pessos”. O cromatismo acentua os volumes que sugerem escavações ou sobreposições, 
formando um painel tridimensional, destacando os elementos funcionais e estruturais 
como as sacadas e as vigas. Com a cor, estes elementos passam a ser protagonistas da 
fachada”.

5.4.6  Edifício Rio Grande do Sul
 Arquiteto: Arquiteto. Emil Bered
 Projeto: 1957

Era comum nos anos 30-40 o uso de lajes planas no Rio de Janeiro, resul-
tado da influência de Le Corbusier, inclusive era status morar em apartamentos de 
cobertura, duplex e em triplex. Em Porto Alegre, isto ocorre mais tarde. A grande 
diferença térmica e a, consequente dificuldade na qualidade da impermeabilização 
do concreto, retardou este uso. Na época, era utilizado o betume para impermeabi-
lizar. A pouca elasticidade do material, agredido pela 
intempérie, enrijecia o material e surgiam as fissuras. 
Era comum o uso dos telhados em borboleta, com ca-
lha central escondidos por platibandas. Com o avanço 
da tecnologia nos produtos para impermeabilização 
e um bom isolamento térmico foi possível resolver o 
problema dos terraços. 

O Edifício Rio Grande do Sul, situado num ter-
reno regular do bairro Moinhos de Vento, tem o volu-
me edificado afastado das divisas nos pavimentos tipo 
(torre solta) e, na base, está justaposta à divisa em um 
dos lados e, no outro, afastado para o acesso à gara-
gem, no subsolo. O térreo é recuado, os pilares ficam 
em evidência, fazendo a marcação de entrada para as 

Figura  276 — Edifício Rio Grande do Sul. 
- Fonte: acervo da Autora.
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lojas e o acesso social. Mais à direita, recuado, o vão de passagem para os fundos 
com acesso de serviço, casa do zelador e garagem sob a torre de apartamentos e o 
terraço-jardim.

Sobre a laje da garagem é projetado um terraço, com tratamento paisagís-
tico, até o fundo do lote, para ser usado como área de convívio social e lazer infan-
til, respondendo à legislação que determina a implantação de espaços destinados 
à recreação infantil em prédios de apartamentos. Na sua composição, jardins e um 
espelho d’água junto à pérgula de concreto, evidenciando os cuidados do arquiteto 
com o tratamento do espaço e a preocupação em atender os eixos de simetria. Este 
detalhe no projeto do prédio residencial valoriza o imóvel, oferecendo conforto vi-
sual e ambiental de qualidade aos usuários dos apartamentos. 

Em visita para registro fotográfico do prédio, verifica-se que o projeto original 
permanece inalterado, entretanto, o espelho d’água foi substituído por uma piscina 
nas mesmas dimensões. A pérgula está coberta por vegetação, além de existirem 
elementos vegetais de pequeno e médio porte na área.

A torre de apartamentos tem na sua composição volumétrica, dois prismas 
de base retangular, com tratamentos de fachada distintos: o da frente, uma caixa de 
vidro, marcado horizontalmente pelas vigas/floreiras e esquadrias contínuas onde 
está a sala de estar; e, ao fundo, um volume com maior massa construída, que abriga 
a área intima e de serviço. Os apartamentos são amplos, um por andar, com vista 
sobre o parque em frente.

Em 1968, Emil Bered projeta para sua residência e de seus irmãos o edifício 
na Rua Comendador Caminha com um apartamento por andar e no coroamento do 
edifício, um terraço para uso comum, mas com a venda do apartamento do último 
andar para terceiros, conforme interesse de todos os proprietários, o terraço passou 
a ser de uso privado desta unidade. Perdendo assim, o caráter original, de uso coleti-
vo e social, como definido por Le Corbusier para o terraço-jardim.

Figuras 277, 278 e 279 — Vista do terraço-jardim sobre a laje de cobertura da garagem do Edifício 
Rio Grande do Sul. Acervo da Autora..
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Para concluir, entre os edifícios elencados, é possível destacar três projetos de 
edificações que apresentam o uso do terraço-jardim na sua tipologia com similari-
dades às ideias de Le Corbusier: o Edifício Esplanada, o Edifício Jaguaribe e o Edifício 
Vista Alegre. 

O primeiro deles, Edifício Esplanada, é considerado como um edifício exem-
plar da arquitetura moderna de Porto Alegre dos anos 50, com atributos comuns aos 
ideais modernistas. Arquitetura típica de uma época, apresenta característica mo-
numentais e a qualidade da arquitetura faz dele um marco de referência importante. 
Está inserido numa área elevada e valorizada da cidade, articulada com os principais 
bairros da elite gaúcha. A similaridade com a Unidade de Habitação de Marsella, é 
o modelo de modernidade explorado pelas incorporadoras e corretoras imobiliárias 
para vender a Porto Alegre do futuro. O Esplanada, apresenta realmente o uso do ter-
raço como espaço de lazer e contemplação. Posso afirmar que houve uma intenção 
projetual, um programa estabelecido com usos e funções predefinidas e executado 
como tal. Até hoje, os salões de festas e churrasqueiras são utilizados pelos condô-
minos. A área de pérgulas, vazada na laje, que contorna todo o perímetro da grande 
edificação foi coberta, perdendo o caráter da época. O que diferencia daquela inspi-
ração corbusiana, de uma grande área de uso comum, é o fato de estarem separados 
e cerceados, cada bloco residencial tem o seu uso particular.

O Jaguaribe, projetado na mesma época, com base no mesmo Plano Dire-
tor, tem, no anteprojeto aprovado pela Prefeitura, na planta de cobertura, uma área 
destinada ao uso coletivo, entretanto, quando da construção, alguns anos mais tar-
de, já nos anos 60, sob novo Plano Diretor, e com novas necessidades de uso, esta 
grande área de contemplação e reunião condominial passa a ser parcelada entre os 
proprietários do último pavimento, transformando estes apartamentos simples em 
apartamentos duplex. Mais uma vez, a arquitetura moderna foi abortada pelo pla-
no diretor e a especulação imobiliária que preferiu vender o apartamento do último 
pavimento, mais caro. E, ainda conseguiu, sem contar a área, colocar sobre a última 
laje a casa do zelador, casas de máquinas dos elevadores e as caixas d’água, confor-
me a legislação vigente.

O Vista Alegre, situado num terreno de esquina, estreito e profundo, tem na 
planta de cobertura uma laje impermeabilizada, insinuando um grande terraço-jar-
dim com salão de festas e sanitários. Os reservatórios estão acima do terraço, sobre 
a laje de cobertura do salão de festas, com forma chanfrada remete à ideia de em-
barcação, clichê modernista. 

Entretanto, caminhando pelas ruas de Porto Alegre ou mirando a partir das 
coberturas do centro da cidade, é possível avistar outros edifícios onde existe a 
preocupação em ocupar a cobertura. Existe a  intenção explícita de mostrar que a 
cobertura tem uma imagem diferenciada, que é o coroamento do prédio com uma 
linguagem moderna. Apresenta a imagem do terraço-jardim, mas não o uso do ter-
raço-jardim. Entre estes estão o edifício Rincão, do arquiteto Pereira Valandro, 1956; 
o Edifício Everest, 1953; o Edifício Armênia, do arquiteto Ari Mazzini Canarin,1955; 



146CAP. 5 - TERRAÇO-JARDIM NA LEGISLAÇÃO URBANA 

o Edifício Pagliolli, de Remo José Irace e Miguel Irace, 1957; o Edifício Vésper, 1957; 
o Edifício Ouro Verde, de Mauro Guedes de Oliveira, 1957; o Edifício Santa Cruz, de 
Holanda de Mendonça, 1955; e o Edifício Santa Tecla, de Edgar Guimarães do Valle, 
1953, porém, fica claro que nenhum destes se relaciona com o terraço-jardim de Le 
Corbusier.

A reportagem “Muito edifício pouca arquitetura” (Revista do Globo, 1958) afirma 
que o modernismo não pegou no Rio Grande do Sul e busca compreender os motivos 
a partir de entrevistas com arquitetos renomados que apontam diversos motivos: 
as questões culturais e econômicas, a dificuldade da indústria e o pobre mercado de 
materiais de construção, além do que a demora na construção produz consequên-
cias prejudiciais para as pessoas e para cidade. Muitas vezes o projeto é executado 
uma década depois com modificações. Soma-se a diferença climática entre Porto 
Alegre e o Rio Janeiro, que aparece nas obras, com edifícios mais protegidos. Os te-
tos-terraços e terraços-jardins, comuns no Rio de Janeiro, aqui eram poucos.

5.5   Terraço-jardim em Porto Alegre no Plano Diretor de 1959/61 

Em 1959, O Brasil inaugurava Brasília, a cidade moderna, como capital do 
país, e Porto Alegre aprovava o seu primeiro Plano Diretor norteado pela mesma 
ideologia, conforme a Lei nº 2046/59 que institui o Plano Diretor e fixa normas para 
sua execução5.

O Plano de Urbanização, publicado em 1943, se completa nesta terceira eta-
pa com a efetivação do primeiro Plano Diretor de Porto Alegre, em 1959. Com en-
foque na arquitetura moderna, baseado no Anteprojeto de Planificação de Porto 
Alegre (1951), formulado por Paiva e Demétrio, já expresso no Expediente Urbano 
(1942), sob a inspiração da Carta de Atenas e o Anteprojeto do Plano Diretor (1954), 
coordenado por Paiva e grande equipe de arquitetos que integravam a divisão de Ur-
banismo do Município. O Plano Diretor divide a cidade em zonas, de acordo com os 
usos, especificamente, em zona residencial, comercial e industrial, e define a mor-
fologia urbana. 

A grande novidade, no Plano de 1959, é que estabelece o índice construtivo. 
Os limites da área a construir, a ocupação dos lotes e altura máxima, passam a ser 
determinados por índices. Regras para os recuos de ajardinamento frontal, lateral e 
de fundos são institucionalizados associados aos limites de ocupação e são garan-
tias da preservação de áreas livres nos terrenos, prevendo áreas permeáveis e con-
forto no interior dos quarteirões.

Nota-se que a influência das ideias de Le Corbusier está expressa nos dis-
positivos que buscam estimular a construção de edifícios sobre pilotis, prevendo a 
criação de áreas livres e espaços verdes para recreação, mas quanto ao o uso do ter-
raço-jardim, não é mencionado. 

5 —   O Plano Diretor de 1959, transformado em lei em 30 de dezembro de 1959 (Lei 2046/59), 
foi alterado pela Lei 2330/61, quando entrou em vigor.
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É preciso enfatizar que o Plano Diretor de 1959, apesar de querer incentivar, 
o que poderia ser estimulante, porque é um plano modernista, acaba restringin-
do: baixa a altura dos edifícios, baixa o índice de aproveitamento, a legislação in-
duz à implantação da casa do zelador no pavimento de cobertura (conforme a Lei 
nº 2046/59, no artigo 72), ou seja, estimula a construção de um piso a mais, sem 
ser computado no cálculo de altura de prédios dotados de elevador, desde que, seja 
construído acima do último pavimento o apartamento para uso exclusivo do zela-
dor. Para qualquer outro uso, conta. Sendo assim, impede a construção de salão de 
festas, por exemplo, porque conta no índice e o empreendedor prefere fazer uma 
nova habitação, que é mais rendoso.

Art 72. No caso de edifícios dotados de elevadores, não será computa-
da no cálculo de altura do prédio, para efeito do disposto nos artigos 62 
(excluídos os casos de gabarito padrão), 65, 66, 67 (salvo o disposto no 
parágrafo 1º) e 68 (salvo o disposto no parágrafo 1º), o apartamento cons-
truído acima do último pavimento, para uso exclusivo do zelador, nas se-
guintes condições.

a) O apartamento referido não poderá exceder ao apartamento mínimo 
definido no Código de Obras

b) Deverá ser observado um afastamento mínimo de 2,00m (dois me-
tros) do contorno geométrico da cobertura do último pavimento nas fa-
ces que fizerem frente com a via pública.

c) Formar conjunto com a casa de máquinas e reservatório elevado, em 
um bloco único.

 A ideia da casa do zelador no último pavimento já ocorria nos projetos mo-
dernos da década de 1950, embora não houvesse legislação prevendo, era uma alter-
nativa de projeto. Aquele espaço do último pavimento (piso de cobertura) era para 
uso comum esporádico dos condôminos, não era um espaço privilegiado para mora-
dia, sendo assim colocavam o zelador lá no alto, longe de tudo, junto às caixas d’água 
e à casa de máquina dos elevadores. 

Mais tarde, em 1973, é publicada uma resolução que tenta resolver o que 
pode ser construído. As pessoas construíam ilegalmente, conforme relata o arquite-
to Rosa do Departamento de Obras e Viação. Devido à grande quantidade de obras 
executadas de forma irregular, o Conselho Municipal do Plano Diretor, através da 
Ata 602, de 1973, regulamenta o uso das coberturas para uso privado ou comum 
desde que mantendo afastamento de 2 m das testadas e formando conjunto com 
a casa de máquinas. Onde a área de terraço deve ocupar no máximo 25% da área 
do pavimento inferior. O acesso à cobertura privada dá-se através de escada interna 
do apartamento e o acesso a cobertura condominial, é por meio da escada de circu-
lação geral do edifício. Não era permitido a chegada de elevador e observa-se que 
áreas da churrasqueira e do tanque, no pavimento de cobertura, não eram compu-
tadas.  este momento, está definitivamente acabado o terraço-jardim. 
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A própria legislação acaba com a possibilidade de trabalhar o último andar 
como terraço-jardim. Torna privativo, com escada interna, sem elevador, sem rela-
ção com o próprio edifício. É um pavimento privado. 

5.6   Terraços e os planos contemporâneos:  Porto Alegre de 1979 a 2015

O Plano de 1979 é mais restritivo que o anterior, mas segue na mesma linha 
incentivando o uso da cobertura à medida que não computa no índice e nem na al-
tura. Acaba incentivando, só que, como restringiu enormemente o índice de apro-
veitamento e de altura, o incorporador vai querer utilizar todas as áreas possíveis 
(cobertura, pilotis) para aumentar a “construtibilidade”. Para viabilizar, vai surgir a 
cobertura privada para complementar a área de apartamento. Em função desta res-
trição, que não tinha na década de 1950, os terraços-jardins não são mais objeto de 
interesse econômico.

A Lei Complementar 43 de 1979 6, que institui o Primeiro Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do Município de Porto Alegre (I PDDU), na subseção 
IV – Da Altura das Edificações, artigo 156, incisos IV, V e VI, determina que, no cálculo 
das alturas das edificações, não serão computáveis as construções em terraços des-
tinados a: salões de recreação, com dependência de uso comum dos prédios ou de 
utilização exclusiva de cada unidade autônoma, desde que sua área não ultrapasse 
25% do pavimento inferior e mantenha um afastamento de 2 m do limite deste mes-
mo pavimento; a casa de máquinas de elevadores, reservatórios e outros serviços 
gerais do prédio; e, por último, apartamento do zelador, nas condições prescritas no 
Código de Obras. 

No artigo 140, na subseção II, inciso I, determina que não serão computadas 
no cálculo do índice de aproveitamento, nos prédios de habitação coletiva: alínea 
b) as áreas que constituam dependência de uso comum dos prédios, tais como os 
vestíbulos, corredores, escadas e demais áreas destinadas à circulação horizontal e 
vertical, e as áreas de recreação, abertas ou não, em qualquer pavimento, inclusive 
nas áreas construídas sob pilotis ou em terraço de cobertura; alínea e) as áreas de 
recreação, abertas ou não que constituam dependência de utilização exclusiva de 
unidade autônoma, situadas no terraço de cobertura. 

Conforme mencionado acima, nos anos de 1979 a 2000 houve o incentivo 
do uso da cobertura horizontal, de uso comum ou privado, através de bonificações 
construtivas para quem utilizava os pilotis, terraços e coberturas nas suas edifica-
ções, de acordo com PDDU de 1979. Entretanto, Comas (1993) esclarece que, em-
bora não computáveis para efeito de aproveitamento tais elementos não saem de 
graça para o comprador e só são viáveis em edificações para a classe média alta. 

6 —   A Lei Complementar 43/79 dispõe sobre o desenvolvimento urbano no município de Por-
to Alegre, institui o primeiro Pla no-Diretor de desenvolvimento urbano, e dá outras providên-
cias, foi revogada em 1999 pela Lei Complementar 434/99.
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Encontra-se na cidade de Porto Alegre, nos bairros nobres, grande quanti-
dade de prédios com “casas” no topo o que nos leva a afirmar que o uso do terraço-
-jardim não se configurou como preconizado pela arquitetura moderna, embora a 
cidade tenha sido regida por um Plano Diretor filiado ao ideal modernista. A siste-
matização que fez Le Corbusier foi uma das bases do Plano Diretor que incentivou o 
uso da cobertura, mas houve uma deformação dos terraços jardins. Havia uma legis-
lação que permitia a implantação da cobertura, mas o resultado foi outro, uma casa 
no topo. Às vezes, até de dois andares, normalmente, com telhas de barro e grandes 
beirais, desconectado formalmente da torre do edifício, contudo era a extensão do 
apartamento inferior. 

Nos anos 50, o uso do terraço-jardim era coletivo e também de serviço, resul-
tado de uma resposta projetual adequada à ideia do modernismo, diferente do que 
aconteceu com as coberturas que se concretizaram a partir do novo Plano Diretor 
desde 1959, de uso privado. 

Em Porto Alegre, no final de 1999, o Plano Diretor e de Desenvolvimento 
Urbano Ambiental (PDDUA) é aprovado com ressalvas. 

 O artigo 107 determina as áreas não adensáveis, que não contam no índice 
de aproveitamento, como as áreas complementares aos prédios (casa de máquinas 
dos elevadores, portaria e salão de festas), ou que contribuem para a estética dos 
edifícios, - como as sacadas. Entretanto, não define o local. Este pode ser o incentivo 
para uso do terraço-jardim. 

O Plano Diretor vigente trabalha com a volumetria, a área do  terraço da co-
bertura não conta se for utilizada para a implantação da superestrutura do prédio, o 
que pode sugerir o uso do terraço-jardim, conforme as novas demandas culturais e 
ambientais: caix ade retençãp da  água da chuva, telhados verdes e etc.

Na implantação atual de edifícios residenciais na cidade de Porto Alegre, a 
grande novidade é o Edifício Clube, com concepção formal, onde o uso do terraço 
volta a ser coletivo para fins de lazer e convivência dos condôminos. 

Neste período, desaparece a cobertura individual, que passa a contar como 
um pavimento a mais e recomeça o uso do terraço com o Edifício Clube num detalhe 
da legislação que permite a construção de uma piscina, futebol set, área gourmet de 
tal forma que não conta no índice.

Nas ilustrações das Figuras 280 e 281, empreendimento localizado no bairro 
Higienópolis – Porto Alegre. Residencial completo para o bem-estar e conforto da 
sua família. Além de toda infraestrutura, tem como diferencial uma área de lazer na 
cobertura, com Espaço Bistrô, Party Club com pista de dança, forno de pizza e parril-
lera externos, piscina e Fitness Club by Reebok. 
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Figuras 280 e 281 — Edifício Clube (Housing Club). Folheto publicitário.  
Fonte:  <http://www.foxterciaimobiliaria.com.br/imovel/129810/residen-
cial-porto-alegre-boa-vista-apartamento-housing-club-3-dormitorios 
-zona-norte>. Acesso em 2013.

A medida que prevê as Áreas Livres Permeáveis (ALPs), foi aprovada na ín-
tegra, embora tenha surgido grande rejeição por parte dos promotores e incorpo-
radores imobiliários, os quais têm interesse em diminuir estes índices. A Instrução 
Normativa nº 22/2007, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, já prevê como 
medida compensatória para área livre que não puder ser mantida no lote, a utiliza-
ção de terraços e coberturas vegetados. 

A área vegetada deverá ser de, no mínimo, o dobro da área livre não aten-
dida no terreno. Este instrumento visa garantir a área verde, mas não estabelece 
incentivo fiscal ou subsídio para quem for adepto desta tipologia. Entretanto pode 
ser uma das justificativas para reviver o terraço-jardim com as demandas atuais. O 
terraço-jardim com uso e programa definido é viável, uma vez que pode conciliar as 
questões ambientais e estéticas.



151CAP. 5 - TERRAÇO-JARDIM NA LEGISLAÇÃO URBANA 

Figura  282 — Telhado verde sobre condomínio residencial em Porto Alegre. Fonte: acervo da 
autora.

Figura 283 - Terraço-jardim atual do Hotel Continental, em  Porto Alegre, com vista ao fundo para o 
Arquipélago do Guaíba.  Fonte: <http://www.hoteiscontinental.com.br/hotel-em-porto-alegre/lazer-
-hotel-em-porto-alegre>. Acesso em: set. 2015.





6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a investigação para o desenvolvimento da tese, foi verificado que 
o terraço-jardim, com a sistematização proposta por Le Corbusier, na arquitetura 
de Porto Alegre, entre os anos de 1940 a 1959, existiu como conceito de projeto. A 
maior parte não passou da fase de projeto. Às vezes as mudanças ocorriam ao nível 
do anteprojeto: lançavam a ideia, mas logo ela era descartada. Na materialização, 
havia apenas insinuações.

A ideia corbusiana de terraço-jardim que, no aspecto funcional, transforma 
as coberturas em terraços habitáveis para uso de lazer e contemplação coletiva; que, 
na questão ambiental, já era questionada e aplicada quando eleva o jardim retirado 
do solo para o último pavimento, resultante da implantação do edifício; e que, na 
questão compositiva faz do teto a quinta fachada, dando uma qualificação estética, 
ficou na ideia, no imaginário de muitos arquitetos.

Desta forma, a hipótese levantada no início da tese se confirma: o terraço-
-jardim, um dos cinco pontos da arquitetura moderna, sistematizado por Le Corbu-
sier e preconizado nos Planos Urbanos de Porto Alegre, não se estabeleceu.

A cobertura era esperada como o “gran finale”. Nas edificações residenciais 
existia uma valorização do percurso para finalmente chegar ao tão surpreendente 
terraço-jardim. No exemplo da Unidade de Habitação de Marselha, ao contrário, o 
acesso era direto por elevador, direto ao clímax. O terraço-jardim era o grande es-
petáculo. A edificação inserida em uma área de campo afastada do centro urbano, 
trazia as atividades da cidade, recursos como teatro, escola e outros para o alto do 
edifício. Não sendo mais necessário ir até a área central da cidade. Essa foi uma gran-
de proposta de transformação urbana. 

Conforme os objetivos propostos nesta tese, podemos afirmar que: 

●  o que existe em Porto Alegre são fragmentos da cidade moderna, que podem 
ser revisitados em alguns edifícios exemplares da década de 1950, que tentaram 
dar à cidade a cara da modernidade. Estes edifícios constituem grandes blocos 
de apartamentos, com térreo recuado do alinhamento e a primeira fila de co-
lunas aparente, o que remete à ideia dos pilotis, e o uso de grelhas e brises nas 
fachadas, assim como, terraços com pérgulas aparentes. Estes edifícios são de 
grande envergadura, destacando-se nas alturas. Embora inseridos no lote tra-
dicional, sem recuos laterais, pareciam isolados, corroborando com a imagem 
moderna, pois, naquela época, as edificações lindeiras eram mais baixas.

●  a mostra selecionada nos exemplares do Capítulo 5 revela que esses edifícios, 
as suas plantas de cobertura, diferente do que sistematizava Le Corbusier, estão 
relacionadas a uma atividade de serviço: dividem o espaço com o apartamento 
do zelador, os volumes dos reservatórios, a casa de máquinas, e a lavanderia co-
letiva. Em poucos casos, esses espaços são definidos como áreas de uso condo-
minial, geralmente com o uso como salão de festas;



154CAP. 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

●  também é possível encontrar o uso de terraços sobre os pavimentos interme-
diários, como no caso do Edifício GBOEx, ou sobre as garagens, como no Edifício 
Rio Grande do Sul, conforme as diretrizes dos planos urbanos que permitiam 
não contabilizar na área construída os espaços para uso de lazer configurado 
pelo índice de aproveitamento e taxa de ocupação;

●  o terraço-jardim, em si, foi um arremedo. Mas é preciso enfatizar que nestes edi-
fícios analisados houve uma preocupação em não fechar o terraço plano com te-
lhados inclinados (tipo borboleta com platibanda) e sim, usar este espaço como 
terraço, com projeto para uso do “terraço-jardim”. Havia um programa, uma in-
tenção de uso;

●  nos anos de 1950 até 1959, o terraço-jardim modernista, de cunho comunitário, 
era um elemento de projeto cobiçado e de interesse em qualquer empreendi-
mento imobiliário moderno, conforme se verifica em propagandas publicitárias 
da época. 

Recapitulando, Le Corbusier, com o uso da laje plana na cobertura, apresenta 
o terraço-jardim como inovação da arquitetura moderna. Mas o que ele fez foi recu-
perar e sistematizar o que era utilizado desde os antigos construtores vernaculares 
que executavam suas moradias e cidades a partir das suas necessidades socioeco-
nômicas, ambientais e de segurança, com os recursos naturais disponíveis, conside-
rando o clima e a topografia local, conforme havia testemunhado em suas viagens. 
É grande a quantidade de projetos e obras de Le Corbusier com esta preocupação.  

O terraço-jardim corbusiano chega a Porto Alegre em projetos desenvolvidos 
para o poder público por arquitetos oriundos da escola carioca, no início da década 
de 1940, com o objetivo de disseminar a arquitetura moderna nos grandes centros. 
Entretanto, os primeiros registros em projetos do uso da cobertura como um lugar 
de congregação, em Porto Alegre, não foram levados à etapa da construção por 
questões culturais, ambientais e econômicas somadas a dificuldades da indústria 
e do mercado da construção. Com o boom imobiliário da década de 1950, o moder-
nismo passa a ser cobiçado pela elite porto-alegrense. Os grandes produtores e agri-
cultores rurais, quando vinham para cidade, queriam os apartamentos modernos e 
elegantes nos prédios altos da capital gaúcha. 

O terraço-jardim preconizado por Le Corbusier não se materializou em Porto 
Alegre, mas existiu como conceito de projeto. O que havia eram terraços voltados 
para o uso de serviço, com área pavimentada com acesso disponível aos condômi-
nos, e raros eram os terraços-jardins que contavam com o salão de festas. 

Os planos urbanos, mesmo com enfoque moderno deturparam aquela ideia. 
Esperava-se que com o primeiro Plano Diretor de 1959, um ponto tão valorizado da 
arquitetura moderna, como o terraço-jardim, na arquitetura de Porto Alegre fosse 
impulsionado. Porém o que ocorreu foi o inverso: o PD1959/1961 foi desfavorável à 
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materialização do terraço-jardim, quando, por exemplo, rebaixa a altura dos edifí-
cios e o índice de aproveitamento e a legislação induz à implantação da casa do zela-
dor no pavimento de cobertura para não ser computado no cálculo de altura. 

Para qualquer outro uso, conta no índice de aproveitamento, impedindo, as-
sim, a construção de salão de festas, por exemplo. O empreendedor prefere fazer 
uma nova habitação particular, que é mais rendoso. Elimina a figura do zelador mo-
rador no prédio, uma vez que as administradoras imobiliárias incorporam este papel 
e o zelador passa a ser diarista, instalando portarias na entrada. 

Atualmente, o Plano Diretor e Desenvolvimento Urbano e Ambiental traz 
novamente a oportunidade de utilização da última laje: determina que as áreas não 
computáveis são aquelas áreas complementares aos prédios, como casa de máqui-
nas dos elevadores, portaria e salão de festas, ou áreas que contribuem para a esté-
tica dos edifícios, como as sacadas. Entretanto, não define o local, o que pode ser o 
incentivo para uso do terraço-jardim, trazendo a vegetação e o aproveitamento do 
sol pleno no alto da edificação.

Concluindo, aquele terraço-jardim modernista, hoje tem outro enfoque. O 
que se verifica é que existe a intenção de usar os terraços cada vez mais. O programa 
deve ser atualizado. Hoje, as necessidades e demandas são outras: existe a preocu-
pação com a qualidade da alimentação e a implantação de hortas domésticas, jar-
dins na cobertura como proteção térmica e acústica para edificação, áreas recreati-
vas com spas e clubes para os condomínios, entre outras.  Ou seja, é preciso ter um 
programa de necessidades atualizado que reviva as ideias básicas do terraço-jardim, 
conforme as premissas do terraço-jardim modernista.  

Deve-se retomar o tema terraço-jardim modernista, fazer um novo progra-
ma, promover a legislação e divulgar o uso. Com tudo isso, o certo seria dizer “Terra-
ço-jardim modernista: uma ideia para (re)inventar”. 
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Novas pesquisas

Verificando as potencialidades positivas do terraço-jardim atual,  recomendo 
que:

• — As próximas pesquisas associem os aspectos compositivos aos aspec-
tos ambientais. Espera-se que o enfoque da superfície verde como ele-
mento de composição dos terraços-jardins atuais esteja incorporado as 
diretrizes de projeto e se associe às políticas energéticas, visando melho-
ria da qualidade da arquitetura e, consequentemente, da vida dos usuá-
rios da cidade;

• — Considero seja oportuno divulgar as possibilidades do uso do terraço-
-jardim em Porto Alegre.  E questionar sobre o que a cidade de Porto Ale-
gre pode fazer, no âmbito do Plano Diretor e de políticas públicas, para 
incentivar, de forma qualitativa, a ideia do terraço-jardim para conviver. 

Porto Alegre, RS outubro 2015
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