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Tipologia das edificações
Morfologia urbanaCONCEITOS PRINCIPAIS
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DINÂMICA DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DAS CIDADES NATURAIS

O sol, a água, o magnetismo, o ar, o verde, a luz, a terra, a 

camada verde de revestimento da crosta, biomassa verde de apoio a 

cadeia alimentar da vida, os oceanos, rios, lagos, aquíferos subterrâneos, 

a vida dos animais, humanos, insetos, dos micro-organismos e 

proteínas, as estruturas atômicas e moleculares, a biosfera, a 

atmosfera e a consideração sobre a existência do escudo magnético 
que a terra possui, são fatores que devem estar relacionados na 

DINÂMICA DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA 
CIDADE.

“

”



NASA

INTEGRAÇÃO

ARQUITETURA 

E CIDADE



SOL

TERRA

AR

VERDE

ÁGUA

Biodiversidade 
tri-dimensional

no ambiente 
construído

Diferentes 
substâncias
Alimentos e 

produção

Climas
Umidade do ar

Alimentação 
seres vivos

Energia 
abundante e 

contínua

Diferentes 
gases

VIDA PESSOAS
+

MEIO 
AMBIENTE

+
VIDA DO 
PLANETA

C
IT

Y
N

A
TU

R
A

L

PRINCIPAIS CONCEITOS Diagrama Elementos naturais



PRINCIPAIS CONCEITOS Diagrama Elementos naturais

• Proteção da vida humana e outras espécies;
• Elemento de mistura de substâncias, produtos 

alimentícios, materiais de construção, tintas, 
produção de produtos;

• Reuso da água;
• Acesso universal / direito das pessoas
• Abastecimento da biodiversidade;
• Elemento fundamental na fotossíntese.

• Movimento do ar está associado a rotação da 
terra no espaço e aquecimento da terra e 
oceanos;

• É constantemente renovado pela fotossíntese;
• Renovação de temperatura e higienização de 

ambientes;

• Energia do sol participa na biodiversidade da 
terra e no processo de reprodução da vida;

• Aquecimento da terra x condições climáticas;
• Geração de energia elétrica x painéis 

fotovoltaicos;
• Fotossíntese = oxigênio x eliminação CO2, 

entre outras combinações de variáveis dos 
ciclos naturais.

• Sua posição e força gravitacional 
participam da formação das diferentes 
estações do ano e dos regimes de marés.

• Abriga as complexas expressões de vida 
inter-relacionadas, num ciclo fechado;

• Elementos químicos que compõe a terra 
estão adaptados às condições 
atmosférica, gravidade, posição no 
cosmos e temperatura;

• Base dos produtos para indústrias e 
manufaturas humana.

• A cadeia alimentar nas suas mais diferentes 
formas, envolve os ciclos de vida de todos os 
seres vivos

• Preservação da biodiversidade;
• A biomassa verde pode ser entendida como 

um ciclo de renovação contínua dos recursos 
naturais.



PRINCIPAIS CONCEITOS
Visão Holística

Integração das variáveis que 
participam do processo de 

formação da cidade

EDUCAÇÃO FAZENDA URBANA MERCADOBIOTECNOLOGIA COMÉRCIO / SERVIÇO

RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS
PRODUÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
CONSUMO
RECICLAGEM



PRINCIPAIS CONCEITOS Cidade compacta
Densidade Criativa

EMPRESAS RUAS E PRAÇASUNIVERSIDADE ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA
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MODELOS DE NEGÓCIOS

• Contratação  a partir de 
uma necessidade do 
cliente

• %  do valor do custo do 
projeto conforme 
programas, áreas e grau 
de complexidade do 
trabalho

(custo = Área x valor 
do Cub (R$)

Sistema + tradicional

Ex:   
o Casa   4,5 % a 10%  do custo
o Edifício 0,8% a  2% do custo 
o Conjunto de  Edifícios x 

Repetições  1 % a 2% do custo . 
o Escalas dos Negócios (Arq. 

Interiores, Casa Edifícios,    
o Loteamentos, Condomínios, 

Bairros, Cidades, Urbanismo).                     



MODELOS DE NEGÓCIOS Novas Visões / Novos 
Modelos de Negócios

• Arquiteto participando 

como sócio do negócio/ 
empreendimento com 
investimento inicial em 
dinheiro ou entrando na 
sociedade com 
conhecimento/ 

Marca/Experiência/ 
Pesquisa/ Criação e 

Montagem do 
Negócio. 
Desenvolvimento das 
etapas de projeto (2,5 % , 
5% , 10% , 15%, 20%, 50%, 
ou mais, do resultado e 
das  operações do 
negócio).
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• Projeto de risco 
(muito cuidado); avaliar 
constantemente 
experiências de outros. 
Tentar obter uma 
antecipação dos ganhos, 
com retorno deste 
adiantamento para  os 
demais sócios, após o 
recebimento dos lucros. 
Informação dos riscos, 

custos da equipe e 
das escolhas, 
sustentabilidade e 
integração com Arte são 
partes importantes do 
processo de criação da 
Arquitetura.

• Desenvolvimento de produtos, montagem

de novos negócios e agregar valor para fundos
imobiliários, bancos investidores, construtoras,
donos de terrenos, empresas privadas ou de
economia mista; participação nos
empreendimentos como co – criador dos
produtos integrando outras disciplinas com
objetivos do público alvo, como construtor,
incorporador, consultor, criador do produto,
projetista e desenvolvedor dos protótipos, gestor,

agregando valor ou criando marca, vendendo
área com corretor, recebendo um percentual do
negócio, recebendo um valor mensal ou parcelas
em dinheiro, parte dos bens produzidos,
produtos, parcelas de terra, outros bens,

automóveis, participação nos lucros por
períodos ou cotas em outros negócios, entre
outros.

Ex: Loteamentos, condomínios, cidades,
núcleos urbanos, conjunto de edifícios,
casas, casas industriais, arquitetura de
interiores, produtos.



Incentivos e
Diretrizes urbanas

INCENTIVO DE MULTI-USO

- Passagens de ar
- Visuais entre as quadras
- Produção agrícola
- Convívio social
- Lazer
- Artes
- Esporte
- Recreação infantil

LEGISLAÇÕES + INCENTIVOS



LEGISLAÇÕES + INCENTIVOS
ARQUITETURA / CIDADE NATURAL 

Intenções Sociais
Qualificação Espaço Público

Tipos de rua
Prédios vivos

Criar programas e empreendimentos que atendam um grande nº de

pessoas qualificando os espaços públicos.

Focar na inter-relação dos elementos naturais integrados à

sustentabilidade, de forma mais aprofundada e consciente buscando

uma visão holística; onde o sol, a água, o ar, a terra, o verde e o

magnetismo possam ser integrados às edificações e as cidades num ciclo

de produção, distribuição, consumo e reaproveitamento o mais contínuo

possível.

Fazer com que as iniciativas e empreendimentos privados possam gerar

as operações econômicas e sociais a que se destinam, porém introduzindo

diretrizes e incentivos econômicos para que estes empreendimentos

ajudem a estruturar melhor o conjunto das cidades, suas formas de

vida, relações econômicas, espaços e equipamentos públicos,

densidade criativa, centralidades de multiuso e a vida da população

em geral.

Mercado que produz no local

Fazendas urbanas

Centro de vida

Prédios com multiuso integrados ao 

verde, a produção de energia limpa 

numa malha tri–dimensional
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CORTE CONCEITUAL – CIDADE 3D Cidade Natural
Biodiversidade


