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RESUMO

O contínuo crescimento em altura e a mudança de endereço dos arranha-céus 

contemporâneos foram os fatores que induziram o estudo realizado no presente 

trabalho. O objeto – o arranha-céu de escritórios – é investigado nas diversas 

perspectivas que determinaram sua execução. Os projetos dos grandes arranha-

céus foram definidos por atributos relacionados aos componentes da Tríade 

Vitruviana, acrescidos do componente Lugar, do Quaterno Contemporâneo. O 

trabalho contempla o estudo dos atributos de utilitas. firmitas e venustas, naquilo 

que tem relação com o lugar e contexto, como razões objetivas da existência e 

perpetuação do arranha-céu. Aponta, posteriormente, para a existência de outros 

atributos, que justificam a execução do arranha-céu, ainda que os anteriores 

tenham sido negados. São as razões subjetivas da existência do arranha-céu, que 

permitem aproximá-los das propostas utópicas, pois prescindem de responder 

às reais funções do objeto. Estudos de caso foram analisados, revelando a 

transformação do arranha-céu e sua ressignificação. A produção e análise do 

material pesquisado contribuem para avaliar a perpetuação do arranha-céu na 

cidade contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE

 Arranha-céu; edifício de escritório; objeto icônico
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ABSTRACT

The continuous growth in height and the change of location of the contemporary 

skyscrapers were the factors that driven the study developed in the present work. 

The object  – the office skyscraper – is investigated trough the diverse perspectives 

that determined its construction. The designs of the great skyscrapers were 

defined by attributes related to the components of the Vitruvian Triad, plus the Site 

component from the “Contemporary Quaternary.” The work includes the study of 

the attributes of utilitas, firmitas and venustas in what is related to the site and 

context as objective reasons for the existence and perpetuation of the skyscraper. 

It later points to the existence of other attributes which justify the construction of 

the skyscraper, even when the previous ones have been denied. The subjective 

reasons for the existence of skyscrapers are the ones that allow us to put them 

closer to utopian proposals, since they do not need to respond to the real functions 

of the object. Case studies were analyzed, revealing the transformation of the 

skyscraper and its re-signification. The production and analysis of the investigated 

material contribute with the evaluation of the perpetuation of the skyscraper in the 

contemporary city.

KEYWORDS

Skyscraper; office building; iconic object
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RESUMEN

El continuo crecimiento en altura y la mudanza de dirección de los rascacielos 

contemporáneos fueron los factores que encauzaron el estudio realizado 

en el presente trabajo. El objeto – el rascacielos de oficinas – es investigado 

desde las diversas perspectivas que determinaron su ejecución. Los proyectos 

de los grandes rascacielos fueron definidos por atributos relacionados a los 

componentes de la Tríada vitruviana, más el componente Lugar, del “Cuaterno 

contemporáneo.” El trabajo contempla el estudio de los atributos de utilitas, 

firmitas y venustas en aquello que tiene relación con el lugar y contexto como 

razones objetivas de la existencia y perpetuación del rascacielos. Apunta, 

posteriormente, a la existencia de otros atributos que justifican la ejecución del 

rascacielos, aún cuando los anteriores hayan sido negados. Son las razones 

subjetivas de la existencia de los rascacielos, las que permiten acercarlos a 

las propuestas utópicas, pues prescinden de responder a las reales funciones 

del objeto. Los estudios de caso se analizaron, revelando la transformación del 

rascacielos y su resignificación. La producción y análisis del material investigado 

contribuyen con la evaluación de la perpetuación del rascacielos en la ciudad 

contemporánea.

PALABRAS CLAVE

 Rascacielos; edificio de oficinas; objeto icónico
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01INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO DO TRABALHO

OBJETO

Os arranha-céus perpetuaram-se no cenário urbano, desde o fim do Século XIX, 

primeiramente em cidades americanas, para destacarem-se, no início do Século 

XXI, em cidades asiáticas. Muitos são os estudos que abordam questões técnico-

construtivas do arranha-céu e as relações entre o edifício e a cidade. Entende-

se que é possível contribuir para o aprimoramento do tema com a elaboração 

de trabalho que permita compreender o fenômeno do arranha-céu a partir das 

relações entre tecnologia, processo construtivo, questões legais e morfológicas 

e economia. O objeto se desdobra, então, em aspectos objetivos e subjetivos. O 

aspecto objetivo tem relação com o próprio objeto de estudo – os arranha-céus 

– nas diversas perspectivas que o viabilizam. De outro lado, o aspecto subjetivo, 

que tem relação com questões simbólicas, trazendo para a discussão sujeitos 

que participam da construção do edifício na cidade, ainda que eles não tenham 

necessidade técnica de existir. A partir da avaliação dos dois aspectos de um 

mesmo objeto, será possível verificar a continuidade do arranha-céu na cidade 

contemporânea.

OBJETIVOS

A presente tese tem como objetivo principal a compreensão de como os projetos 

de arranha-céus foram desenvolvidos no século XX, quais fenômenos os 

influenciaram ou determinaram, e se a corrida rumo aos céus terá continuidade 

ao longo do século XXI. 

Este objetivo principal se desdobra em objetivos secundários, ou subsidiários: 

• aprofundar o estudo dos edifícios em altura mundiais, por meio do 

levantamento, mapeamento e classificação da produção de arranha-céus

• refletir sobre os fenômenos tecnológicos e construtivos que os viabilizaram;

• identificar, nos estudos de caso, as considerações econômicas que estão 

intrínsecas à produção do arranha-céu, tanto em termos funcionais e das 

novas necessidades de espaços de trabalho quanto de seu financiamento;
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• avaliar a legislação e morfologia urbana que limitaram ou induziram o 

processo de verticalização e a implantação de arranha-céus nas cidades;

• compreender o fenômeno da verticalização por meio do arranha-céu como 

processo histórico, não somente da arquitetura e urbanismo, mas dos ciclos 

econômicos mundiais;

• analisar a permanência do arranha-céu, mesmo quando os fenômenos 

que os viabilizaram preliminarmente foram negados.

INTERESSE PELO TEMA

 

O início da pesquisa sobre edifício vertical ocorreu na dissertação de mestrado, 

com o olhar específico sobre a realidade de Curitiba, Paraná. O entendimento 

de que há muitas relações entre economia, urbanismo e projetos de arquitetura 

tornou-se evidente. Naquele momento, a tipologia dos edifícios a serem 

analisados não foi restrita aos edifícios comerciais, pois o foco era encontrar os 

motivos que determinaram o atual desenho da cidade de Curitiba, que apresenta 

verticalização em trechos específicos, ainda que a legislação seja permissiva em 

outros espaços da cidade.

Após a conclusão da dissertação, a pesquisa sobre o tema da verticalização 

colaborou na prática profissional. Em escritório de arquitetura, cujas principais 

tipologias projetadas são os edifícios verticais e públicos, era fundamental 

entender os limites das mãos do arquiteto nas decisões de forma e soluções 

arquitetônicas. A curiosidade sobre a interpretação da realidade fora dos limites 

de Curitiba foi o próximo passo.

A pesquisa iniciou sem restrições de espaço e tempo, sendo que o objeto de 

análise era o edifício alto. Para as disciplinas do doutorado, foram desenvolvidos 

trabalhos sobre os seguintes edifícios: Concurso do Edifício Peugeot, em Buenos 

Aires; Edifício Seagram, em Nova York; Palácio Gustavo Capanema, no Rio de 

Janeiro; e o Edifício Sede da Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações, 

em Porto Alegre. Tanto o Seagram quanto o Palácio Gustavo Capanema 

tinham em comum a mudança da lógica de implantação do edifício no terreno 

estabelecida pela legislação vigente e que orientou os edifícios lindeiros. Ambos 

permitiram novas possibilidades de interpretação de legislação, ou inspiraram 

mudança de legislação urbana em função da qualidade espacial gerada. 

O Edifício Peugeot teve como princípio ser alto, o mais alto da América Latina, 
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mesmo que o terreno tivesse dimensões convencionais em relação aos 

demais edifícios do entorno. O Edifício Sede da Companhia Rio-Grandense 

foi estabelecido em terreno resultante do alargamento de duas importantes 

avenidas. O lote foi atingido e o resultado de sua nova forma, com grande 

testada e pouca profundidade, influenciou os aspectos de implantação e forma 

do edifício icônico da arquitetura moderna de Porto Alegre.
 
O livro “Lugares e suas interfaces intraurbanas” (COTRIN, 2014) teve papel muito 

importante para a conclusão da pesquisa desenvolvida até ali. O livro é fruto 

da pesquisa do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal da Paraíba. O capítulo denominado: “O redesenho da 

cidade por meio do edifício” atraiu a atenção para os temas selecionados para 

discussão na presente tese.

Para grande parte dos projetos de arquitetura, a cidade predetermina a forma 

do edifício, seja pela configuração urbana, seja por sua legislação. O texto do 

Cotrin apresenta exemplos em que a arquitetura desenhou os espaços públicos, 

alterando a lógica inicial. Estão entre os exemplos do texto o Conjunto Nacional 

e o Copan, em São Paulo e o Edifício Mediterrâneo, em Barcelona. Os exemplos 

foram tratados como propostas alternativas à legislação vigente e como uma 

subversão à ordem da cidade tradicional. Com base na conclusão dos trabalhos 

das disciplinas e na argumentação do livro supramencionado, a pesquisa para 

a tese foi redirecionada. 

A partir desse ponto, serão apresentadas as discussões sobre as relações 

entre o tripé formado pela decisão do arquiteto; morfologia urbana e legislação 

da cidade; e questões econômicas que viabilizaram a execução dos arranha-

céus. A comparação dos exemplos dos maiores edifícios permitirá avaliar a 

permanência do arranha-céu na cidade contemporânea. 

CONCEITO DE ARRANHA-CÉU

Há diversos conceitos sobre o termo arranha-céu. Costa (2010), em sua tese de 

doutoramento, adota o termo arranha-céu como o edifício que se destaca pela 

altura e pela relação com o lugar. A torre de escritórios pode ser um arranha-céu 

ou um edifício alto e é justamente o papel de destaque no cenário urbano, que 

está inserida, que a define como um ou outro. 
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A definição do High Rise Buildings Database do Council of Tall Buildings and 

Urban Habitat é mais subjetiva e considera que “...um edifício alto não é estritamente 

definido pelo número de andares ou pela altura. O critério importante é se o projeto – o uso ou a 

funcionalidade do edifício – é influenciado ou não por alguns aspectos referentes à altura”. 

A definição da Art & Atchitecture Thesaurus (1994) divide as torres a partir dos 

aspectos formais, sendo o edifício alto a construção que rompe o skyline, de 

nove ou 10 pavimentos, os skyscrapers, edifícios altos construídos em estrutura 

do tipo esqueleto de aço e, finalmente, o tower building, com volume separado 

em embasamento e torre. Essa divisão caracteriza a tipologia formal dos edifícios 

de escritórios. 

Para a seleção dos objetos de análise, foi utilizado, no presente trabalho, o 

conceito definido pela pesquisa da organização internacional sem fins lucrativos 

denominada The Council on Tall Buildings and Urban Habitat – CBTUH –, que 

estuda os edifícios altos e o desenho urbano sustentável. Fundada em 1969 e 

sediada em Chicago, a organização anuncia os edifícios mais altos do mundo, 

apresentando sua altura oficial, bem como os aspectos de planejamento, 

concepção e construção. A CBTUH, a cada ano, apresenta a competição dos 

arranha-céus no mundo. A organização também divide os edifícios altos pelo 

uso, sendo o edifício de escritórios a tipologia com maior representatividade na 

lista dos maiores arranha-céus mundiais. 

Para o presente trabalho, arranha-céu é o edifício com 200m ou mais de altura 

ou antes de romperem o limite dos 200m, foram considerados os maiores 

exemplares mundiais do período analisado, aqueles que se destacaram dos 

demais pela altura. 

O QUE A TESE NÃO É - PRESSUPOSTOS

Um dos objetivos de uma tese é preencher lacuna no campo de conhecimento. 

As fontes de referência para o presente trabalho, como será detalhado a seguir, 

mostram-se completas na questão cronológica do estudo dos arranha-céus. 

Não será função desta tese, então, o desenvolvimento de um texto histórico 

sobre o surgimento e transformação do arranha-céu, sob pena de não trazer 

contribuição relevante ao atual estado da arte. 
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O processo de verticalização das cidades também não será foco da tese, como 

será demonstrado pelo exemplo de Paris que, após a Revolução Industrial, 

foi considerada cidade verticalizada em relação a Londres. Enquanto Londres 

cresceu horizontalmente, Paris teve crescimento vertical, em função das 

muralhas que a limitavam horizontalmente. As construções parisienses de 

edifícios habitacionais tinham até cinco pavimentos, com limite de 19,5m de 

altura. Como o primeiro edifício alto analisado pela CBTUH tinha 15 pavimentos, 

ou cerca de 40m de altura, verifica-se que o processo de verticalização de Paris 

e outros processos similares em cidades europeias no Século XIX, portanto, 

não contemplam os edifícios com destaque no cenário urbano, nem aqueles 

que romperam o skyline, logo, não serão objeto do presente trabalho. A revisão 

bibliográfica da história da verticalização será feita, então, como texto preliminar, 

que busca apenas embasar o objeto da tese. 

A evolução da tecnologia de infraestrutura e sistemas estruturais é constante, 

portanto dificulta a avaliação precisa do futuro dos arranha-céus. Este trabalho 

tem como premissa que os futuros arranha-céus utilizarão sistemas similares 

aos existentes, ainda que possam ser mais leves, mais rápidos, ou que ocupem 

áreas menores em planta. Isso significa que, para a presente tese, a circulação 

vertical dos edifícios permanecerá sendo constituída de elevadores e escadas. 

Mesmo considerando a mudança de velocidade e tecnologia dos elevadores, 

ou novas propostas de pressurização de escadas, o trabalho não abordará 

circulações verticais ainda inexistentes, como equipamentos individuais de voo, 

por exemplo, que tornariam obsoletos os sistemas existentes. Da mesma forma, 

a evolução dos sistemas estruturais que pode reduzir as dimensões das peças 

em planta e elevação será considerada no presente trabalho, porém não serão 

abordados sistemas utópicos de flutuação do edifício, por exemplo. É necessário 

que a tese percorra possibilidades reais de evolução tecnológica para manter o 

caráter científico da investigação. 

ENUNCIADO DA TESE - RECORTE

Quão alto será o próximo arranha-céu? Onde será executado? Para atender a 

qual demanda ele será projetado? Qual cidade atenderá as demandas para 

sua implantação? Até quando sua altura será tão importante quanto seu caráter 

simbólico? Quais empresas terão programa de necessidades tão extenso que os 



06RUMO AOS CÉUS

justifique? Considerando a inexistência de torres sendo construídas atualmente 

para simbolizar famílias ou instituições, considerando o fim da corrida rumo aos 

céus das tipologias da arquitetura religiosa, haverá outra tipologia arquitetônica 

que substituirá os arranha-céus no futuro das cidades?

Para responder às questões acima, os objetos de análise da tese foram limitados 

nas questões de tipologia e cronologia.  Pareceu salutar restringir a pesquisa 

para a tipologia de escritórios por dois motivos: o primeiro foi a redução da 

complexidade do programa de necessidades, que permitiria o foco na forma 

e tipologias arquitetônicas resultantes da legislação e morfologia da cidade. 

Não serão abordadas no trabalho, então, questões que afetaram a tipologia 

dos edifícios habitacionais, como a redução do número de empregados nas 

residências e as transformações do núcleo familiar. O segundo motivo foi a 

relação direta com questões econômicas e financeiras, que tiveram reflexo na 

velocidade e extensão do crescimento vertical das principais cidades mundiais. 

A delimitação histórica da tese deu-se naturalmente, a partir da verticalização 

no final do século XIX, até os últimos exemplares de arranha-céus construídos 

nas primeiras décadas do século XXI, além das últimas principais alterações da 

legislação urbanística das cidades analisadas que influenciaram a tipologia dos 

grandes edifícios. Não houve delimitação do local, porque é essencial analisar a 

mudança geográfica do arranha-céu, muito acentuada no início do século XXI. 

HIPÓTESES

O equilíbrio entre os componentes da Tríade Vitruviana – firmitas (solidez), 

utilitas (adequação funcional) e venustas (beleza) – resulta na boa arquitetura, 

conforme conceito de Vitruvio, de mais de 2.000 anos. No texto Reflexões sobre 

a construção da forma pertinente, o professor do PROPAR Edson Mahfuz faz a 

redefinição do conceito anterior, acrescentando o componente Lugar à Tríade, 

e caracteriza a venustas como o repertório de estruturas formais, que fornece o 

meio de sintetizar, na forma, os outros três componentes. À sua reformulação, 

denominou Quaterno Contemporâneo. 

 Os projetos dos grandes arranha-céus da cidade moderna foram definidos 
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por atributos que os fizeram despontar na paisagem, acima dos exemplares 

contemporâneos a eles. Mesmo limitados por restrições urbanísticas de 

períodos anteriores, os maiores arranha-céus tornaram-se edifícios icônicos e 

alguns deles tornaram-se símbolos da própria cidade que os abriga. O presente 

trabalho analisará o surgimento e a transformação do arranha-céu por meio de 

algumas hipóteses, que estão relacionadas aos componentes da Tríade com o 

acréscimo do componente Lugar do Quaterno Contemporâneo:

A primeira hipótese diz respeito aos atributos de utilitas, ou uso e utilidade 

funcional do edifício, e subsidiariamente, a seu custo e financiamento. Trata-se 

do que no Quaterno diz respeito ao Programa, que é considerado a essência da 

arquitetura, pois é ele quem mantém a vinculação do projeto à realidade. Assim, 

o arranha-céu pode ser a resposta às demandas funcionais e econômicas 

relacionadas à sua viabilidade de uso.

A segunda hipótese diz respeito aos atributos de firmitas, ou solidez e execução 

material e técnico-construtiva dos edifícios. Ou, ao que o Quaterno denominou 

Construção, que é instrumento para concepção e, portanto, refere-se à 

consciência construtiva. Assim, o arranha-céu pode ser a resposta à evolução 

tecnológica e construtiva relacionada à sua exequibilidade material. 

A terceira hipótese tem a ver com os atributos de venustas, naquilo que se 

relaciona com a natureza tipológica dos edifícios, mas também na relação 

com o lugar e o contexto. Ou, o que o Quaterno separa em um componente 

específico denominado Lugar. A construção não pode ser indiferente ao seu 

entorno, mas também não deve ser determinada por ele. O arranha-céu pode 

ser, então, a resposta às diretrizes tipo-morfológicas e urbanísticas relacionadas 

às imposições definidas por seu local de implantação. 

Por fim, a quarta e quinta hipóteses são relacionadas e, por um lado, tem 

aproximação com os atributos de venustas relacionados à forma e imagem dos 

edifícios, assim complementando a terceira; mas também a superando, pois 

trata do seu caráter imagético e de representação simbólica, mais associados 

ao conceito de vanitas, que em latim, significa vaidade, valorização atribuída 

à própria aparência, fundamentada no desejo de que ela seja reconhecida e 

admirada pelos outros. O conceito de vanitas pode ser, então, a resposta à 
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aproximação dos arranha-céus contemporâneos aos modelos de arranha-

céus ideais e utópicos; e pode ser também, a resposta ao caráter simbólico do 

arranha-céu, demanda que permite a execução do objeto, mesmo a partir da 

negação das demandas anteriores.

O desenvolvimento do trabalho permitirá avaliar a continuidade do arranha-céu na 

cidade contemporânea, ainda que algum dos atributos definidos anteriormente 

deixe de existir. Isso porque o arranha-céu se revelará um ícone em si mesmo 

e, acima da representatividade da própria empresa que o viabilizou, ele será 

qualificado como representante da cidade global. 

Além da permanência da corrida rumo aos céus, será verificada outra competição, 

que diferenciará a torre não mais pelo aspecto da altura, mas por sua solução 

formal. Por ser o arranha-céu uma tipologia arquitetônica relacionada aos 

aspectos simbólicos, ela se transformará, mantendo seu caráter imagético.

Como hipótese secundária, o presente trabalho revelará a permanência de 

soluções de programa de necessidades e resolução espacial das torres 

contemporâneas, que as aproximam das torres tradicionais, mesmo que outros 

aspectos sejam inovadores, como soluções técnicas, ou que respondam às 

novas pautas, como a de sustentabilidade.  Isso porque, desde os arranha-céus 

construídos em Nova York e Chicago no final do Século XIX, o projeto deve levar 

em consideração as fórmulas de retorno de investimento do edifício, ou seja, a 

máxima área locável por área total construída. Os edifícios icônicos da cidade 

moderna podem não ser eficientes do ponto de vista econômico, mas podem 

revelar objetivos secundários do investidor em sua materialização. 

ESTADO DA ARTE – EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

“Nesse ramo do imóvel utópico, a arquitetura já não é tanto a arte de projetar 
edifícios, e sim a extrusão brutal rumo ao céu de qualquer terreno que o 

incorporador consiga reunir.” (KOOLHAS, 2008 p. 112)

Alguns autores influenciaram ou constituiram referência para a tese de maneira 

geral, colaborando para organização histórica e orientando a investigação e a 

organização dos capítulos:
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O livro O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial, de Jean Louis 

Cohen (2014) e o capítulo 1 do livro denominado Paradoxos entrelaçados: as 

torres para o futuro e a tradição nacional, de Ceça Guimarães (2002), contribuiram 

para a discussão da história do edifício alto de escritórios. Os livros Arquitetura 

moderna desde 1900 (CURTIS, 2008) e História crítica da arquitetura moderna 

(FRAMPTON, 1997) contribuíram para a organização cronológica das questões 

econômicas e políticas mundiais, além de relacionarem e circunstanciarem a 

arquitetura de diversos países. 

A tese de doutoramento de 2003 da FAU-USP intitulada A Sustentabilidade 

do edifício alto: uma nova geração de edifícios altos e sua inserção urbana, da 

autora Joana Carla Soares Gonçalves (2003) tem, em seu primeiro capítulo O 

edifício alto e a cidade, uma abordagem do edifício alto na evolução da história 

das cidades. A tese da autora parte da hipótese de que a sustentabilidade do 

edifício alto é um conceito determinado pelas relações de interdependência 

entre o edifício e a cidade. 

O primeiro capítulo do livro Modernização e Verticalização da Área Central de 

Porto Alegre (FIORE, 2016) intitula-se: “Desafiando os céus: uma brevíssima 

reflexão explorando a verticalização como conceito arquitetônico e urbanístico”. 

Gilberto Flores Cabral apresenta o tema verticalização na história, destacando 

os aspectos simbólicos da altura desde a construção das pirâmides, passando 

pelos campanários das igrejas e chegando nos símbolos das grandes 

corporações: as torres de escritórios. Destaca a obsessão da humanidade pela 

verticalização e a permanente competição pelo edifício mais alto. Cabral destaca 

as propostas de verticalização de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe e Le 

Corbusier. Finaliza seu texto com a proposta de Buckminster Fuller denominada 

Cloud Nine, que eram esferas habitáveis geodésicas para mil habitantes. Nessa 

proposta, a edificação livra-se de qualquer vínculo com a superfície da terra, 

sendo o resultado da vontade, que permeia a imaginação humana, de construir 

em direção aos céus.

A tríade vitruviana composta pelos atributos fundamentais da arquitetura: firmitas, 

que se refere ao caráter construtivo; utilitas, que se refere às questões funcionais; 

e venustas, relacionada às questões formais e estéticas; definiu o delineamento 

das hipóteses e a organização inicial dos capítulos. O Quaterno Contemporâneo, 

apresentado no artigo denominado Reflexões sobre a construção da forma 

pertinente, do professor do PROPAR Edson Mahfuz, permitiu seu desdobramento 
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e permeou as reflexões nas considerações finais de cada capítulo. 

Alguns autores influenciaram diretamente cada parte da tese:

O livro Cubiculados, de Nikil Saval (2015), e a parte intitulada Evolución de La 

Organización Espacial del Trabajo, do livro Técnica y Arquitectura em la ciudad 

contemporânea, de Iñaki Ábalos (2000), subsidiaram o primeiro capítulo, sobre 

a necessidade operacional e evolução da tecnologia da informação para o 

desenvolvimento do edifício de escritórios. Ambos apresentam a evolução 

do ambiente de trabalho e analisam a evolução da organização espacial nos 

arranha-céus. 

 

Para a segunda parte do primeiro capítulo, o livro Form Follows Finance: 

Skyscrapers and Skylines in New York and Chicago, de Carol Willis (1995), 

apresenta as fórmulas definidas pelos empreendedores imobiliários para verificar 

a viabilidade de um empreendimento, como a mais importante produtora das 

formas dos grandes edifícios norte-americanos. O livro denominado Building 

the skyline: the birth and growth of Manhattan’s Skyscrapers, de Jason M. Barr 

(2016), define as fórmlas econômicas que precederam e delimitaram os projetos 

arquitetônicos dos arranha-céus de Manhattan. 

Na tese de doutoramento da FAU – USP, de 2010, denominada: Relações entre 

o traçado urbano e os edifícios modernos no Centro de São Paulo: Arquitetura 

e Cidade (1938/1960), a autora Sabrina Studart Fontele Costa (2010) faz uma 

abordagem cronológica e técnica de edifícios do Rio de Janeiro e São Paulo, 

analisando a verticalização com base nos sistemas econômicos, sociais e 

políticos. Os fatos por ela analisados foram relacionados com o estudo do 

Jason M. Barr, uma vez que os edifícios nacionais também refletem os ciclos 

econômicos pelos quais passou o Brasil.

O livro On Architecture: Collected Reflections on a Century of Change (2008), a 

crítica de arquitetura Ada Louise Huxtable analisa os projetos de arquitetura do 

século XX e apresenta o edifício como mercadoria, ao relacionar os estudos dos 

primeiros arranha-céus norte-americanos e a especulação imobiliária. O livro: 

The Skyscraper: a study in the economic height of Modern Office Buildings, dos 

economistas W.C. Clark e J.L. Kingston  (1930) apresenta o impacto da altura 

no custo do edifício. Para tanto, foram desenvolvidas diversas propostas com 

alturas distintas para o mesmo terreno, sempre atendendo à legislação vigente, 
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e verificadas comparativamente. 

Foram utilizados, também, os artigos denominados: Study of the Economic 

Value of High-rise Office Buildings, E. LAU and K.S.YAM, Hong Kong SAR (2007), 

China; e Space Efficiency In High-Rise Office Buildings, de Ayşin SEV and Aydan 

ÖZGEN (2009), Turquia, que tratam de estudos sobre viabilidade econômica dos 

arranha-céus. 

A segunda parte do primeiro capítulo trata, também, dos ciclos econômicos. O 

documento que embasa essa parte é a pesquisa que discute a relação entre a 

construção dos maiores arranha-céus e os ciclos econômicos, do economista 

Andrew Laurence. Em 1999, o economista criou um índice denominado Skyscraper 

Index, que relacionou a construção dos edifícios mais altos do mundo com os 

ciclos econômicos e afirmou que os edifícios entre os maiores do mundo são 

boa medida para datar o início dos grandes declínios econômicos.1  

O livro Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporânea, de Iñaki Ábalos 

(2000), embasa o segundo capítulo do trabalho. Ele apresenta o arranha-céu 

como o instrumento que traduz a tecnologia industrial da construção. Ábalos 

considera os grandes edifícios como laboratório para extrapolar os novos 

princípios da cidade industrial e suas tipologias de edificação. A introdução do 

tema é feita com a apresentação das tipologias desenhadas nos edifícios de Le 

Corbusier. Posteriormente, o autor apresenta a evolução dos sistemas estruturais 

dos edifícios altos, que passa do sistema reticular para o sistema em concreto 

armado. 

O livro descreve a importância do escritório SOM (Skidmore, Owings and Merrill) 

para a evolução estrutural dos arranha-céus e apresenta resultados de ensaios 

feitos para testar as forças horizontais dos ventos sobre a estrutura, em diversas 

tipologias de plantas (triangulares, quadrangulares, retangulares...). Apresenta a 

evolução da tecnologia da vedação em vidro dos arranha-céus e a evolução do 

condicionamento térmico dos ambientes. Finaliza com a crítica à setorização da 

cidade moderna, que exige sistemas de transporte e circulação viária eficientes 

para seu funcionamento, e apresenta os edifícios multifuncionais como solução 

para a cidade contemporânea. 

1  Publicado originalmente no Mises Daily em 2008, teve sua republicação em 2013. https://
arquiteturadaliberdade.wordpress.com/2013/02/05/06/ acesso em 21/04/2015
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O livro Skyscrapers, structure and design (WELLS, 2006) aborda o tema arranha-

céus cada vez mais altos, destacando os princípios estruturais, com arranha-

céus projetados para suportar, inclusive, forças dos ventos e terremotos. O autor 

apresenta trinta estudos de caso. 

O livro The Heights: anatomy of a skyscraper, de Kare Ascher (2013), descreve 

a evolução estrutural, técnico-construtiva e de instalações dos maiores 

arranha-céus do mundo. Apresenta, também, os aspectos de manutenção e 

sustentabilidade desses edifícios. 

O terceiro capítulo utiliza o capítulo denominado “O redesenho da cidade por meio 

do edifício”, do livro “Lugares e suas interfaces intraurbanas” de José Augusto 

Ribeiro da Silveira e Marcio Cotrin (orgs.) (2014), que destaca o redesenho 

da cidade existente a partir da reinvenção da quadra. Apresenta exemplos de 

arquiteturas que desenham os espaços públicos urbanos e da transformação 

dos espaços de uso público, como calçadas e ruas, a partir da implantação de 

alguns edifícios.  

Os livros: The greatest grid: the master plan of Manhattan 1811-2011, de Hilary 

Ballon (2012), City on a Grid: How New York Became New York, de Gerard Koeppel 

(2015) e Manhattan Projetcts: the rise and fall of urban renewal in cold war New 

York, de Samuel Zipp (2010) apresentam a história do planejamento urbano 

de Nova York e o consequente desenvolvimento das tipologias de edifícios 

da cidade. The metropolis os tomorrow, do Hugh Ferriss (1929), apresenta o 

desenho dos edifícios de Nova York antes da Lei de Zoneamento de 1916 e a 

representação gráfica da parte formal dos edifícios a partir da lei que determinou 

o escalonamento dos edifícios para que a luz e o ar chegassem até o nível da 

rua. 

Sobre Chicago, Chicago Architecture and Design: 1923-1933 - Reconfiguration 

of an American Metropolis, de John Zukowski (1993), e The politics of place: a 

history of zonning in Chicago, de Joseph Scwieterman e Dana Caspall  (2016), 

descrevem a evolução dos edifícios em altura e suas diferentes tipologias a 

partir das constantes modificações da legislação de zoneamento verificadas na 

cidade. 

Em 2009, Paris sediou a exposição intitulada “L’Invention de la tour européenne”, 

que deu origem ao livro de mesmo título (TAILLANDER, et al., 2009). No momento 

em que Paris discutia a regulação da altura dos edifícios fora do perímetro do 
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Plano de Urbanização Local, a exposição foi a oportunidade para o conhecimento 

dos aspectos históricos da tipologia da torre, sua relação com a nova maneira de 

trabalhar e morar e, principalmente, sobre a evolução das cidades europeias. O 

livro destaca a religião e o poder do Estado como os dois maiores responsáveis 

pelas grandes construções até o período da Revolução Industrial. As torres 

de sinos das igrejas foram dispersas nas cidades europeias e atualmente, em 

Strasbourg, a edificação mais alta ainda é uma torre de campanário (142m).

A tese de doutorado denominada Nueva York: torres que rematan manzanas, de 

Rudivan Cattani, analisa os edifícios de Nova York construídos em terrenos com 

três testadas, nas esquinas dos cruzamentos das Avenidas e ruas, os maiores 

terrenos de Manhattan. São apresentadas as soluções de implantação e dos 

espaços residuais de terreno, além das soluções estruturais, espaciais e de 

volumetria, definidas pela legislação. A forma de apresentação do trabalho servirá 

como base para análise dos estudos de caso, uma vez que ele apresentou a 

implantação de cada edifício na mesma escala, bem como os desenhos técnicos 

de plantas e cortes, facilitando a análise comparativa, além da clara descrição 

das questões técnicas do edifício.

A tese de doutorado denominada Valor Econômico na forma e função 

arquitetônicas: Tese sobre forma, função e finanças, de Mauro Miranda (2009), 

trata das relações entre investidores privados para definição das regiões a 

serem transformadas pelo poder público a fim da valorização, para posterior 

implantação de empreendimentos comerciais e, finalmente, para a transformação 

de edifícios em marcos urbanos. 

O livro intitulado Buenos Aires y algunas constantes em las tranformaciones 

urbanas, de Fernando E. Diez (1996), destaca as relações entre a estrutura formal 

urbana, o processo de crescimento da cidade e a persistência de uma identidade 

ao longo de suas transformações. Ele trata da influência das regulamentações 

de legislação urbana na criação do tecido na cidade de Buenos Aires, e das 

relações entre traçado urbano e da estrutura territorial em Buenos Aires e Nova 

York. 

O livro intitulado O Urbanismo: utopias e realidades, uma antologia, de François 

Choay (2015), apresenta a história do urbanismo desde o pré-urbanismo 

progressista, tratando dos modelos de cidades ideais e utópicas e embasando 

o 4º capítulo. Alguns conceitos do livro Delírios de Nova York, de Koolhas (2008), 
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foram utilizados nesse capítulo Ele descreve Nova York como um laboratório 

de invenções e testes e apresenta a história de Manhattan, mostrando-a como 

uma fábrica de experiências humanas, para teste da vida moderna. Destaca a 

restrição bidimensional da ilha, em função da grelha lançada no início de seu 

desenvolvimento, em contradição à liberdade tridimensional, que permitiu a 

execução dos mais altos edifícios do mundo. 

Os livros: Cidades do Amanhã, de Peter Hall (1995), e A cidade ideal: evolução 

arquitetônica na Europa, de Hellen Rosenau (1988), subsidiaram a discussão 

sobre as cidades verticalizadas utópicas. Os livros Le Corbusier: Le Grand 

(2014), The City of To-morrow and its planning (CORBUSIER, 2014) e Os três 

estabelecimentos humanos (CORBUSIER, 1979) permitiram a análise das 

propostas utópicas de Le Corbusier. Também subsidiou o quarto capítulo do 

trabalho o livro denominado Re-searching utopia: when imagination challenges 

reality (BRULLMANN, 2014) que apresenta utopias contemporâneas e a 

imaginação do futuro a partir das novas utopias. 

A segunda parte do 4º capítulo utilizará o livro CHAI-NA de Otília Arantes (2011), 

com os dados sobre a explosão da verticalização da China, com repetição do 

simbolismo ocidental e baseada no urbanismo contemporâneo. Ele mostra as 

transformações urbanas e a verticalização da China como uma maneira de o 

país se reapresentar no cenário mundial. 

A dissertação de mestrado denominada: Edifícios icônicos: lugares urbanos, 

de João Francisco Gallo de Almeida (2012), apresenta o fenômeno do “Efeito 

Bilbao”, ou o edifício como peça-chave para a revitalização da cidade, colocando 

as cidades na competição global. A dissertação não descreve nenhum estudo 

de caso de edifício alto, mas a teoria sobre o edifício-símbolo pode ser replicada 

para a competição dos edifícios rumo aos céus.

O presente trabalho se propõe a contribuir para a fortuna crítica e o estado da 

arte do tema o edifício alto. A partir da hipótese da tese, que coloca em xeque 

a permanência do arranha-céu na cidade contemporânea, procura aportar uma 

nova abordagem ao tema. Permitirá o diálogo sobre a continuidade do arranha-

céu, mesmo que existam características contrapondo sua real necessidade de 

existência na cidade contemporânea. 
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MÉTODO

Com base nas hipóteses elencadas, foi efetuada revisão bibliográfica específica 

da literatura existente sobre o tema, a partir de obras com ênfase nas inéditas em 

português; e de pesquisas e teses acadêmicas; sites e bibliotecas de arquivos 

digitais.

A revisão bibliográfica permitiu a seleção de fenômenos recorrentes no 

planejamento e execução dos maiores arranha-céus mundiais. A divisão dos 

capítulos deu-se por esses fenômenos. Foi feita a coleta e identificação de 

estudos de caso. Foram redesenhadas as plantas dos pavimentos-tipo dos 

edifícios analisados e, nos estudos de caso do capítulo dois, foram redesenhados 

também os demais pavimentos, além da implantação e planta de situação. O 

redesenho foi feito sobre plantas disponibilizadas em livros, sites de fundações, 

institutos, prefeituras e, em último caso, sites de arquitetura e urbanismo.  A 

aproximação de obras que ocorreram na mesma época permite a comparação, 

que enriquece o conteúdo do trabalho. A investigação apoia-se em linguagem 

escrita, imagens e planilhas comparativas. 

O trabalho prosseguiu, então, para definição do método de análise dos estudos 

de caso. Foi feita revisão bibliográfica dos estudos de viabilidade econômica 

para análise dos arranha-céus, e foram encontrados estudos datados de 1930 

a 2010. Foram selecionados os métodos factíveis de serem replicados no 

presente trabalho, que permitiriam, com os dados disponibilizados, responder 

às hipóteses elencadas.
 
Nos estudos de viabilidade econômica selecionados, uma das formas de avaliar 

a eficiência econômica do edifício é verificar a planta eficiente, ou a eficiência 

espacial, que é a relação entre a área útil – rentável – e a área total do pavimento. 

Os estudos mais recentes apontam para necessidade de maior eficiência da 

planta, especialmente com sua multiplicação quase exponencial no arranha-céu. 

A segunda forma de avaliar a eficiência econômica, encontrada em quase 

todos os estudos selecionados, é verificar a localização do núcleo de circulação 

vertical em relação à planta. Ao analisar essa característica, é possível avaliar a 

priorização das áreas de fachadas para os espaços de escritórios, ou seja, para 

os espaços rentáveis, em relação à área total do pavimento. 
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A terceira análise tem relação com a profundidade dos escritórios em relação 

à fachada. Mesmo quando a iluminação e ventilação artificiais permitiram o 

distanciamento entre espaços de trabalho e janelas, pela não necessidade da 

iluminação e ventilação naturais, os valores dos alugueis decresceram com o 

aumento da profundidade do escritório. Entende-se que existe uma relação 

máxima e uma relação ótima de profundidade. 

A quarta análise discutida em alguns estudos é a altura econômica do arranha-

céu. Essa análise é feita tendo como premissa que não há relação linear da altura 

do edifício e dos custos de sua construção, sendo que cada parte do edifício 

reage de forma diferente ao acréscimo de pavimentos: fundação, fachada, 

revestimento, mobiliário e serviços. O alto custo da terra pode justificar maior 

número de pavimentos, mesmo quando a altura econômica de construção é 

negada. 

O autor mais utilizado para a análise dos estudos de caso foi o economista Jason 

M. Barr, da Rutgers University. Em sua ampla pesquisa sobre os arranha-céus, 

com análise a partir de métodos econômicos, Barr demonstrou a relação entre 

decisões arquitetônicas e as fórmulas de viabilidade econômica. Entretanto, 

alguns dados utilizados para o cálculo da viabilidade econômica do arranha-

céu são bastante específicos, como o custo do terreno e o valor do aluguel da 

região do arranha-céu analisado. Como o presente trabalho analisa os maiores 

arranha-céus do mundo, é inviável a obtenção de dados específicos de cada 

região no horizonte da pesquisa. 

A metodologia do Engenheiro e Professor Juan Luis Mascaró, do PROPAR, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também foi utilizada. Em seu 

livro: O custo das decisões arquitetônicas, Juan Mascaró apresenta diversas 

maneiras de avaliar as relações entre as decisões de projeto e o custo total 

do edifício. O autor relaciona a dificuldade do controle econômico em cada 

decisão arquitetônica ao desconhecimento da influência da decisão no custo 

total. Para evitar a necessidade de um projeto ser desenvolvido até a fase de 

orçamento de obra, para então ser verificado seu alto custo, o autor trata de três 

leis econômicas que condicionam as decisões dos arquitetos: lei do tamanho, 

lei da forma e lei da altura. 

No livro, são apresentados os resultados da participação de itens no custo 

total do edifício: planos horizontais (25%); planos verticais (45%), instalações 
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(25%) e canteiros de obra e outros trabalhos preparatórios (5%). Observa-se que 

os planos verticais são aqueles que mais têm impacto no custo do edifício e, 

portanto, as decisões sobre esse item devem ser avaliadas com maior critério. 

O autor apresenta o índice de compacidade, que permite a medição e avaliação 

da relação entre as paredes externas do edifício e sua superfície. Índice de 

Compacidade é definido como:

“É a relação percentual que existe entre o perímetro de um círculo de igual área do  

projeto e o perímetro ads paredes exteriores do projeto.” (MASCARÓ, 2006 p. 51)

A metodologia de Mascaró foi utilizada, então, para substituir a metodologia 

de Bahr relativa à relação da altura e viabilidade econômica. Para o presente 

trabalho, os edifícios selecionados foram analisados nos seguintes itens, 

conforme metodologia dos autores apresentados:

• Eficiência espacial das plantas: relação entre área útil e área total do 

pavimento;

• Localização da circulação vertical em relação à planta;

• Profundidade das áreas de escritório;

• Índice de Compacidade. 

As soluções arquitetônicas das torres de escritórios devem atender questões 

técnicas e de novos programas, mas elas devem ser avaliadas, também, nos 

aspectos imagéticos para a cidade, em que a relação de eficiência econômica 

da torre é reduzida, para dar ao edifício o caráter simbólico de poder e de novo 

marco para a cidade contemporânea. 

A análise descrita acima conduzirá a um quadro classificatório da arquitetura dos 

grandes edifícios da cidade moderna, bem como a transição dessa tipologia na 

cidade contemporânea. Tal classificação permitirá a avaliação de características 

similares e recorrentes dos exemplares analisados, sendo possível, também, 

estimar o futuro do arranha-céu e seu papel na cidade contemporânea. Será 

possível, após a comparação dos dados entre os edifícios, verificar se os critérios 

que definiram o surgimento dos arranha-céus norte-americanos foram mantidos 

nas soluções contemporâneas. Considerando os princípios de viabilidade 

econômica, será possível avaliar a permanência do arranha-céu na cidade 

contemporânea. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO

Na introdução são apresentados objeto, objetivos gerais e específicos, 

interessse pelo tema, conceito de arranha-céu, recorte, além de descrever o 

que a tese não é. Apresenta, também, o conjunto de hipóteses que foi assumido 

como primordial para a existência, transformação e permanência do arranha-

céu na cidade moderna e contemporânea. A apresentação desse conjunto será 

desdobrada em quatro capítulos, com o detalhamento e comprovação de sua 

veracidade. 

O primeiro capítulo do trabalho tratará dos aspectos econômicos que viabilizaram 

o arranha-céu. Será subdividido em duas partes: a primeira tratará da evolução 

do tipo de trabalho administrativo, que inicia em uma sala de contabilidade na 

indústria e evolui para um edifício que pode estar em continente distinto da área 

de produção, viabilizado pela evolução da tecnologia da informação; também 

abordará o crescimento da área administrativa das indústrias, a ponto de 

necessitar de áreas cada vez maiores. 

A segunda parte do primeiro capítulo abordará a relação econômica desenvolvida 

pelos investidores norte-americanos, que permite analisar a viabilidade 

econômica do arranha-céu, os cálculos que limitaram a altura do edifício, ou 

liberaram-os rumo aos céus. Avaliará estudos econômicos que precederam o 

projeto de arquitetura do arranha-céu, conceitos de planta eficiente e número 

de pavimentos considerado rentável, do ponto de vista do retorno ao investidor. 

Tratará da emergência do setor terciário no capitalismo financeiro e os ciclos 

econômicos mundiais. Avaliará a mudança geográfica da construção dos 

arranha-céus no mundo, a partir da interpretação das conjunturas econômicas 

que os viabilizaram em cada local. Partirá da consideração que os arranha-céus 

são a representação material dos valores econômicos vigentes. 

O segundo capítulo abordará questões tecnológicas e construtivas relacionadas 

à exequibilidade do arranha-céu. Apresentará a evolução técnico-construtiva 

dos grandes edifícios, que permitiu seu crescimento ilimitado rumo aos céus. 

Apresentará as principais tecnologias construtivas e materiais, como o uso do 

aço, concreto e estrutura mista, além da evolução dos sistemas da infraestrutura, 

como ar-condicionado, elevadores, iluminação artificial, rede de lógica, sistemas 
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de informação sem fio. Destacará, a partir da cronologia da construção dos 

grandes edifícios, os períodos em que a crise econômica limitou o crescimento 

em altura dos arranha-céus, resultando, por décadas, na construção de edifícios 

mais baixos do que em períodos anteriores. Trará a seleção de torres que foram 

viabilizadas pela evolução da tecnologia, seja porque ela rentabilizou o espaço 

útil da planta, equilibrando a relação entre espaços úteis e área bruta construída, 

seja porque ela permitiu a numerosa repetição de pavimentos-tipo, que a 

viabilizou economicamente.

O terceiro capítulo identificará aspectos da urbanização, morfologia, malha 

urbana, localização na cidade, estrutura fundiária, mobilidade, dimensionamento 

dos lotes ou parâmetros construtivos definidos pela legislação vigente que 

viabilizaram a construção dos arranha-céus. Alguns exemplares romperam com 

o traçado urbano ou legislação vigente, ou inspiraram mudanças a partir de sua 

conclusão, permitindo que o edifício, definido pelas características da cidade, 

também a modifique. Analisará questões de indução tipológica do arranha-

céu, representada pela estrutura urbana, condições de morfologia e legislação 

urbanística, respondendo, também, a questões de lugar ou contexto. 

O quarto capítulo abordará as propostas utópicas de cidades verticais e arranha-

céus, como propostas que anteveem o futuro do arranha-céu ou apenas 

propostas conceituais, para discussões filosóficas sobre o assentamento 

humano. Relacionará as propostas utópicas e a simbologia da altura associada 

à hierarquia, ascensão e poder. Analisará os últimos 10 maiores arranha-céus 

construídos no mundo, com o objetivo de compará-los com os arranha-céus 

utópicos. Desta forma, será possível verificar se o arranha-céu contemporâneo 

desprendeu-se dos principais fatores permitiram seu aparecimento e sua 

multiplicação nas cidades, aproximando-os, assim, das propostas utópicas. 

 

O trabalho retomará as hipóteses discutidas nos capítulos anteriores e a 

interpretação dinâmica dos aspectos analisados permitirá a confirmação da 

permanência do arranha-céu na cidade contemporânea. 

Por fim, são apresentadas as Conclusões Gerais, que retomam as conclusões 

preliminares adiantadas em cada capítulo e as correlacionam com as hipóteses 

enunciadas na Introdução, buscando sua confirmação. Apresentam também 

as contribuições mais significativas dessa investigação para o avanço do 
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conhecimento sobre o tema, e encerram o trabalho com a reflexão sobre 

suas perspectivas de futuro, abordando como a interpretação dinâmica e a 

confrontação dos aspectos analisados nos capítulos anteriores influenciam a 

permanência e a transformação do arranha-céu na cidade contemporânia. 



CAPÍTULO I  
VIABILIDADE ECONÔMICA DO ARRANHA-CÉU
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INTRODUÇÃO   

O secretário anota cuidadosamente as palavras ditadas por seu chefe, volta a seu 

espaço de trabalho e datilografa o texto ditado. Ao término, leva o texto ao chefe, 

que faz a revisão à caneta e devolve o documento. Até o fim do dia o secretário 

datilografará o texto, dessa vez com as revisões, encaminhará ao chefe para 

assinar, passará na sala de reprografia para tirar uma cópia do documento, que 

ficará arquivada, envelopará, voltará a sua sala para aguardar até que o office 

boy passe para levar a correspondência até os correios. 

A descrição acima corresponde à rotina de trabalho de uma das funções da área 

administrativa de empresas até a década de 1980, data em que o computador 

entrou definitivamente nos escritórios. A evolução tecnológica da informação e 

telecomunicação eliminou postos de trabalho meramente operacionais, de tarefas 

rotineiras e repetitivas, como os datilógrafos. Considerando a possibilidade de 

revisão do documento inicial, não era mais necessário refazer documentos a 

cada erro. Com o chefe escrevendo suas próprias cartas eletrônicas, os e-mails, 

o secretário poderia atender mais de uma chefia da mesma empresa, e ocupar-se 

em atividades que demandavam maior eficiência. Com a evolução tecnológica, 

ambientes de trabalho foram também eliminados, como a sala de reprografia, 

ou tiveram suas áreas reduzidas, como as salas de arquivos.

Grandes empresas dos Estados Unidos projetaram arranha-céus como sede 

administrativa de suas indústrias até o fim do século XX. A corrida rumo aos 

céus norte-americana teve aspectos técnicos como principal diretriz, tais como a 

necessidade de abrigar postos de trabalho que não existiam anteriormente nas 

indústrias. Além das indústrias, outros ramos de empresas construíram arranha-

céus como sede administrativa, desde o fim do século XIX, como companhias 

de seguros, instituições financeiras, imprensa e comunicações. Empresas 

proprietárias dos edifícios deram nome a eles, como Home Life Insurance Building 

(1894) e Equitable Building (1915), sedes de seguradoras; Harris Bank Building 

(1911) e Bank of New York Building (1927), sedes de bancos; New York Tribune 

Building (1875) e Chicago Tribune (1925), sedes de jornais e Chrysler Building 

(1930), sede de empresa automobilística. Com a eliminação de diversos postos 

de trabalho administrativos de uma empresa, deixa de existir a necessidade da 

extrusão de áreas para abrigar os funcionários. Cabe a pergunta: será o fim do 

arranha-céu?
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O presente capítulo do trabalho tratará das questões econômicas que viabilizaram 

o arranha-céu. Será subdividido em duas partes: a primeira tratará da evolução 

do tipo de trabalho administrativo, que inicia em uma sala de contabilidade na 

indústria e, com a evolução da tecnologia da comunicação, evolui para um 

edifício que pode estar em continente distinto da área de produção. Abordará 

o crescimento da área administrativa das indústrias, a ponto de necessitar 

de áreas cada vez maiores. Essa parte finalizará com as análises dos dados 

mais recentes sobre as mudanças no tipo e espaço de trabalho, que poderão 

influenciar o futuro dos arranha-céus de escritórios. 

A segunda parte do trabalho tratará das questões econômicas que definem 

as decisões sobre a arquitetura dos arranha-céus. Terá como premissa que o 

desenho dos arranha-céus é definido por fórmulas econômicas de mercado. 

Quando a massa ainda não esculpida, definida por taxas de retorno de 

investimentos, acomoda-se em determinada cidade, sofre modificação em 

função da legislação vigente e dimensão dos lotes, ainda que permaneça a busca 

pelo princípio de sua existência: o bom retorno de investimentos financeiros.

A segunda parte será finalizada com as teorias que relacionam o surgimento dos 

maiores arranha-céus com o fim dos ciclos econômicos. As teorias não utilizam 

método empírico, pois, como será verificado, há forte relação entre o excesso 

de oferta de capital, que viabiliza a construção dos arranha-céus, e o surgimento 

dos mais altos arranha-céus do mundo. 

Os autores Carol Willis, Ada Louise Huxtable e Jason M. Barr desenvolveram 

estudos relacionando o desenho dos primeiros arranha-céus norte-americanos 

com a especulação imobiliária, dissecando o edifício para mostrar sua essência: 

o resultado de grandes negócios, o edifício como uma mercadoria, mais que 

mera decisão de alguma escola de arquitetura. 

O século XIX é reconhecido pela evolução da indústria, marcado pela construção 

de fábricas, estradas, ferrovias e canais, representando o desenvolvimento 

econômico possível graças à evolução industrial. Assim como a indústria 

representa o século XIX, o arranha-céu representa o século XX, pelos princípios 

que permitiram sua existência: as questões econômicas e especulativas, os 

valores do capitalismo. O arranha-céu é a expressão do que se fez e do que foi 

o século XX, é o monumento impessoal da cidade contemporânea.



25VIABILIDADE ECONÔMICA DO ARRANHA-CÉU

 
PARTE 1 

1.1 O TRABALHO DE ESCRITÓRIO E O ARRANHA-CÉU

O trabalho de escritório foi, durante o século XX, o sonho dos trabalhadores 

norte-americanos. Símbolo de prestígio e poder, o trabalho administrativo foi 

frequentemente relacionado ao tédio e à repetição nas crônicas e livros do 

mesmo período. Esta parte do capítulo esclarecerá em que momento o trabalho 

de escritório se emancipou do trabalho nas indústrias, necessitando de novos 

espaços e alterando a imagem da cidade (Figura 01).

O início da burocracia marca o início das atividades em escritórios. Com funções 

de manter registros sistemáticos, bibliotecas e monastérios desempenhavam 

atividades semelhantes às atividades que seriam desenvolvidas, séculos mais  

Figura 01 - Escritório no início do século XX 

tarde, em edifícios próprios. O espaço físico do escritório, no entanto, tem seu início 

na sala de contabilidade das indústrias do século XIX. Com o desenvolvimento 

da industrialização norte-americana e inglesa, houve a necessidade cada vez 

maior do trabalho administrativo e, como consequência, da maior organização 

do trabalho de contabilidade. Logo, as atividades de escritório desenvolveram-

se a partir das atividades industriais. 
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Inicialmente nas dimensões de uma pequena cela, a sala de contabilidade 

tinha ligação com a área industrial, permitindo fiscalização direta do trabalho 

dos empregados. O mobiliário era formado pela mesa do proprietário e, 

posteriormente, também pela mesa de funcionário de confiança, além de 

armários de documentação e arquivos. 

Sem a tecnologia de comunicação atual, os negócios eram feitos diretamente na 

sala de contabilidade. O funcionário do escritório também tinha a função de viajar 

para a escolha da matéria-prima, negociação de preços, além de acumular as 

funções de banco e alfândega. O comerciante acumulava funções de importador, 

exportador, proprietário de navios, entre outros. Com a especialização do trabalho 

e também dos produtos, as funções foram distribuídas entre mais funcionários 

e mais empresas, com separação, inclusive, entre empresas vendedoras e 

empresas produtoras.

Tecnicamente, os trabalhadores de escritórios nada produziam além de papéis 

e, portanto, eram vistos como parasitas do esforço dos trabalhos pesados dos 

trabalhadores da indústria. A tendência do trabalho mental era clara e, cada vez 

mais, os centros das cidades foram tomados pelos funcionários administrativos, 

também conhecidos como colarinhos brancos. 

A separação do trabalho dos funcionários de escritório e dos operários braçais 

iniciou no próprio ambiente industrial. Houve aumento do número de funcionários 

na sala de contabilidade, agora denominada escritório. Fisicamente, os acessos 

dos funcionários de escritório e dos operários de fábrica foram separados. A 

separação ocorreu, também, simbolicamente, na decoração mais nobre do 

acesso e ambientes de trabalho de escritório. 

Além das separações físicas, o piso salarial dos funcionários de escritório, 

após os primeiros anos de trabalho, chegou a quatro vezes o piso salarial de 

um operário. Outra grande diferença entre os trabalhadores da indústria e os 

trabalhadores de escritório, no fim do século XIX, foi a proximidade destes com 

os patrões, que permitiu que os colarinhos brancos aspirassem ao cargo de 

direção. Eles não pertenciam, no entanto, nem à elite dominante nem à classe 

trabalhadora. 

“Em 1880, menos de 5% da força de trabalho, ou seja, 186 mil trabalhadores, 
tinham funções burocráticas, mas nas cidades, onde se concentravam os 
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profissionais da mídia (que também trabalhavam em escritórios, ou em locais 
semelhantes), esses funcionários se tornaram a faixa de maior crescimento da 

população. Em cidades de grande porte comercial, como Nova York, eles já 
eram onipresentes. No censo de 1855, os empregados de escritório já 

constituíam o terceiro maior grupo ocupacional, atrás apenas de serviçais 
e operários.” (SAVAL, 2015 p. 26)

Novas tecnologias, surgidas no fim do século XIX, permitiram a alteração da 

configuração espacial das edificações. Inicialmente, a máquina de escrever 

modificou o modo de trabalhar no escritório. Posteriormente, foi a vez da criação 

do telefone que, assim como o código Morse, permitiu o distanciamento entre 

área administrativa e industrial. A criação dos gravadores permitiu a transmissão 

das ordens do executivo de maneira impessoal ao datilógrafo. Essa tecnologia 

viabilizou a criação de salas compartimentadas para os executivos, separando-

os fisicamente dos demais funcionários do escritório.

A necessidade da grande quantidade de funcionários de escritórios teve como 

ponto fundamental a expansão das ferrovias, com a consequente expansão 

dos mercados e redução dos custos dos produtos. O desenvolvimento da 

comunicação em função da evolução dos serviços telegráficos e ferrovias 

permitiu a ligação entre pontos do país antes inacessíveis. 

A mudança do trabalho do escritório foi tão rápida, que a sala de contabilidade, 

que abrigava patrão e funcionário no fim do século XIX, foi substituída por 

ambiente único abrigando diversos funcionários em mesas enfileiradas e salas 

individuais para os sócios, já no início do século XX. Em 1910, mais de 4 milhões 

de funcionários trabalhavam em escritórios nos Estados Unidos. 

Com o aumento do número de funcionários, os espaços internos foram 

projetados para caracterizar a hierarquia entre as funções no escritório. O 

mobiliário interno dos grandes cargos era distinto, assim como o revestimento 

acarpetado das salas e as escrivaninhas mais nobres. Com a ampliação do 

número de funcionários do escritório e sua consequente especialização, os 

planos dos funcionários distanciavam-se do cargo de direção.

As novas formas de trabalhar determinaram nova distribuição de edifícios na 

cidade. Algumas delas, como Chicago e Nova York, antes conhecidas por suas 

indústrias e portos, tiveram seus centros lotados de edifícios de escritórios. 

Para dar lugar aos edifícios de escritórios, quadras inteiras foram demolidas. As 
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tecnologias construtivas desenvolvidas também no fim do século XIX, como a 

estrutura metálica e o elevador, viabilizaram os grandes edifícios.  

A partir de greves e movimentos sindicais nas fábricas, os edifícios foram 

expostos em sua fragilidade quando, em 1885, um explosivo foi encontrado em 

um edifício de escritórios em Chicago. Esse episódio desencadeou temor entre 

empresários e arquitetos. A solução foi a separação do trabalho fabril do setor 

administrativo também na cidade, e os operários foram separados fisicamente 

dos funcionários administrativos por quilômetros de distância. 

As mudanças da cidade verificada pelas mudanças no modo de trabalhar são 

muito recentes. O primeiro edifício alto da cidade moderna, o Home Insurance 

Building, de 10 pavimentos, foi construído em 1885 em Chicago. Além do impacto 

dessa construção frente à tecnologia que até então orientava a construção dos 

edifícios, essa modalidade de aglomeração humana possibilitou a utilização 

intensa do solo por meio do adensamento urbano.

Figura 02 - Módulo de Escritórios

Os edifícios de escritórios são, geralmente, desenhados a partir do módulo da 

menor estação de trabalho até a composição do pavimento inteiro, para então 

formar o edifício tridimensional. As dimensões dos escritórios foram, inicialmente, 

definidas pela modulação das janelas (uma ou duas). O módulo foi repetido 

muitas vezes, sem o pensamento de eficiência do todo (Figura 02). Até que os 

recuos tivessem sido definidos pela legislação urbana, as plantas dos edifícios 

de escritórios eram muito semelhantes: repetição de módulos de escritórios 

individuais . 
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Building, de 10 pavimentos, foi construído em 1885 em Chicago. Além do impacto 
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intensa do solo por meio do adensamento urbano.
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Os edifícios de escritórios são, geralmente, desenhados a partir do módulo da 

menor estação de trabalho até a composição do pavimento inteiro, para então 

formar o edifício tridimensional. As dimensões dos escritórios foram, inicialmente, 

definidas pela modulação das janelas (uma ou duas). O módulo foi repetido 

muitas vezes, sem o pensamento de eficiência do todo (Figura 02). Até que os 

recuos tivessem sido definidos pela legislação urbana, as plantas dos edifícios 

de escritórios eram muito semelhantes: repetição de módulos de escritórios 

individuais . 

Em 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente com filamento 

de carbono, que a viabilizou comercialmente. A lâmpada incandescente, no 

entanto, era ineficiente, sendo que apenas 5% da energia era transformada em 

luz, enquanto 95% era transformada em calor. Apenas em 1940 foi introduzida 

a iluminação fluorescente nos edifícios de escritórios. Até então, a iluminação 

natural foi o grande fator de dimensionamento das plantas dos escritórios. A 

profundidade das salas de escritórios utilizada era de 6m a 8,50m, enquanto 

as demais áreas eram utilizadas para circulação ou salas internas. Para que a 

iluminação natural alcançasse máxima profundidade, o pé-direito dos edifícios 

de escritórios era elevado, permitindo que as janelas tivessem maior dimensão 

de altura. A altura média de piso a forro era de 3m a 3,60m.

As novas maneiras de trabalhar resultaram em nova tipologia de edifícios na 

cidade: o arranha-céu. Os escritórios das indústrias, os grandes jornais e os 

bancos fizeram suas sedes nos centros das grandes cidades, demolindo 

 

 

 

 

Figura 03 - Planta de escritório-paisagem

construções locais e modificando a escala da cidade. Símbolo do capitalismo,  

o arranha-céu abriga milhares de trabalhadores e materializa o poder das 

empresas proprietárias. Os funcionários concentraram-se e surgiu demanda por 

serviços como cafés, lavanderias, salas de show e restaurantes para atendê-los. 

Muitos edifícios supriram tal demanda a ponto de incorporar os serviços e ser 

considerados uma cidade em miniatura. Com a multifuncionalidade do edifício, 

os funcionários não necessitavam sair nem para atividades de lazer. O tempo 
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despendido para o trabalho era maior que qualquer outra atividade diária do 

funcionário do escritório. Logo, as demais atividades deveriam ser feitas nos 

curtos intervalos das jornadas. 

Até a 2ª Guerra Mundial, os americanos ditaram as formas de trabalhar em 

escritórios, com a definição da divisão dos espaços internos, distribuição e design 

dos ambientes e mobiliário. Com alto índice de crescimento e a necessidade 

de reconstrução de cidades inteiras, a Alemanha trouxe de volta os arquitetos 

exilados nos Estados Unidos e permitiu que suas experiências fossem aliadas 

às possibilidades advindas da reconstrução.  

Foi na Alemanha que o edifício de escritórios tipo paisagem prosperou.  Nos 

escritórios-paisagem foram retiradas portas, salas de executivos e células de 

trabalhos. Fizeram parte do cenário do escritório as divisórias moduladas, com 

isolamento entre as seções de funcionários. O padrão orgânico, ditado pelo 

fluxo de informações necessários ao bom andamento dos serviços de escritório, 

foi repetido em todo o mundo, chegando, inclusive, aos andares de escritórios 

do World Trade Center, edifício de Nova York. Contrastando ao universal plano 

americano, o escritório-paisagem era projetado para cada empresa, conforme 

suas necessidades (Figura 03) . 

A organização do trabalho de escritório foi influenciada pelas teorias sobre a 

eficiência da produção nas fábricas e, aos poucos, o escritório aproximou-se 

da linha de produção industrial, com crescente especialização e organização 

espacial das funções. Os escritórios privativos eram largos e tanto os andares 

mais altos quanto os espaços de esquina eram reservados para os maiores 

cargos. 

A evolução dos espaços internos trouxe, como consequência, maiores 

preocupações com ventilação e iluminação natural. Trouxe também novas 

preocupações, como riscos de incêndio diante da necessidade de grandes 

arquivos de papéis e mobiliário em madeira. Essas crescentes necessidades 

alteraram o planejamento dos espaços, e também projetos de arquitetura de 

edifícios e legislação urbana. 

A ascensão profissional e financeira, vislumbrada pelos funcionários de 

escritórios, pouco verificada nos trabalhadores das indústrias, foi materializada 
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na ascensão dos edifícios rumo aos céus. Tanto para os colarinhos brancos 

quanto para os arranha-céus não havia limite: nos edifícios, o desenvolvimento 

de novas tecnologias rompeu limites construtivos; e a hierarquização das 

funções no escritório rompeu o limite da estagnação de trabalho verificada nas 

indústrias. Cidades do mundo inteiro aproximaram-se na repetição das fórmulas 

dos edifícios, na verticalização e alteração da configuração urbana.

As novas maneiras de trabalhar, por fim, projetaram a imagem de superioridade 

na função de funcionário de escritório em relação às funções industriais. As 

funções menos braçais, desenvolvidas nos escritórios, permearam os sonhos 

dos trabalhadores. O prestígio social dos funcionários dos escritórios pode ser 

representado pelos colarinhos brancos, assim como a projeção da imagem das 

empresas pode ser representada pelos seus edifícios-sede. Quanto mais alto, 

mais tecnológicos, mais organizados, melhor representavam seus produtos e a 

imagem da própria empresa. Foi, portanto, um momento de competição para os 

funcionários e para a arquitetura.

Os grandes edifícios de escritórios ocuparam as cidades no século XX. Sede 

das corporações e das áreas administrativas das indústrias, os escritórios foram 

estabelecidos em edifícios cada vez mais altos. 
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1.2 O FUTURO DO TRABALHO E O FIM DO ARRANHA-CÉU

O  emprego remunerado surgiu há 300 anos. Com objetivo de maximizar 

a produção das fábricas, houve a segmentação das etapas de produção, 

que críticos contemporâneos afirmam ser o período do trabalho repetitivo e 

exaustivo. A consolidação desse tipo de emprego ocorreu no modelo tradicional 

das escolas, que tem como objetivo preparar as pessoas para o mercado de 

trabalho.

Uma das funções da tecnologia é a solução de tarefas práticas executadas pelo 

homem (Figura 04). Com a evolução tecnológica, diversas atividades humanas 

desenvolvidas no final do século XIX deixaram de ser necessárias. O impacto 

das inovações tecnológicas sobre a sociedade é muito relevante, principalmente 

com a rapidez que ocorreram no século XX. 

 

Figura 04 - Futuro do trabalho: espaço de trabalho da Google 

Na França do século XIX, operários atiraram sapatos nas máquinas com o intuito 

de destruí-las. Considerando a substituição de grande número de funcionários 

nas linhas de produção pelas máquinas, elas eram vistas de maneira negativa. 

A agricultura também teve grande redução de mão de obra em função da 

mecanização, que acabou com 99% dos empregos no campo.
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O Fórum Econômico Mundial previu a redução de cinco milhões de empregos 

até 2020, sendo os setores administrativos e de escritórios os mais afetados. 

Nos Estados Unidos, quase metade dos empregos e, na Grã-Bretanha, cerca 

de 35% dos empregos serão substituídos pela tecnologia nas próximas duas 

décadas, de acordo com pesquisa realizada pela revista The Economist e por 

pesquisadores da Universidade de Oxford. A Empresa de Consultoria McKinsey 

relatou que quase 140 milhões de trabalhos poderão ser automatizados até 

2025 e, até 2065, 1,2 bilhão de trabalhadores serão substituídos por máquinas. 

Há diversas discussões a respeito da substituição do ser humano pela máquina. 

Carros conduzidos sem motorista, aplicativos para venda de produtos online, 

máquinas de vendas automáticas substituindo funcionários nos caixas das lojas, 

são apenas alguns exemplos em que a evolução tecnológica resulta na redução 

do número de vagas de emprego. Nos países em desenvolvimento, o risco é de 

haver entre 35 e 85% da população desempregada na próxima década. 

 

Figura 05 - Futuro do trabalho: espaço de trabalho da Verve

Um estudo realizado na Austrália foi detalhado no relatório denominado 

Tomorrow’s Digitally Enabled Workforce, examinando o futuro do emprego e 

mercado de trabalho até 2035. A evolução da inteligência artificial culminará em 

dispositivos robóticos que executarão tarefas de forma mais rápida e segura do 

que os humanos. 
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Os empregos do futuro tendem a ser mais flexíveis e ágeis que os atuais e, 

em função da complexidade dos sistemas automatizados, aumenta-se a 

necessidade de qualificação para os cargos. Pilotos e motoristas poderão ser 

substituídos por força de trabalho remota para controlar as máquinas e novas 

habilidades serão necessárias para pilotar remotamente um avião, por exemplo. 

Com o aumento do crime cibernético, haverá novos profissionais protegendo as 

atividades online. 

Serão extintos milhares de postos de trabalho, porém será necessária a criação 

de muitos outros postos. Se, por um lado, a tecnologia reduziu postos de 

trabalho, a mesma tecnologia propiciou a comunicação sem fronteiras, criando 

oportunidades de trabalhos bem remunerados em diversos países do mundo, 

como a Verve, empresa do ramo de comunicações e organização de eventos 

européia, que tem sede em Dublin (Figura 05).

A entrada do computador nos escritórios impactou inicialmente de maneira mínima 

no trabalhador, em função da restrição de seu uso por técnicos especializados, 

além da necessidade de implantação em ambientes especiais e de seu alto custo. 

Foi a partir da década de 1980 que o impacto do uso do computador no trabalho 

administrativo aumentou. Novas tecnologias de informação e telecomunicações 

permitiram a redução do dimensionamento das máquinas e a redução de custo, 

permitindo o uso individual, além da implantação de rede de computadores, 

conexões e transmissão digital. 

Com o volume crescente de dados das empresas, o uso do computador 

tornou-se essencial. Diversas mudanças ocorreram nos espaços físicos e nos 

tipos de trabalho de escritório. A tecnologia incorporada nos escritórios – fax, 

e-mail, teleconferência, aparelho celular, internet – eliminou funções e categorias 

de trabalho e levou à reestruturação administrativa das empresas. A mesma 

tecnologia que reduziu postos de trabalho também necessitou de criação 

de novos postos. Assim como as empresas não prescindem das inovações 

tecnológicas, os empregados também não podem deixar de se qualificar para a 

incorporação de novas tecnologias. 

No edifício de escritório, o ascensorista, empregado fundamental para a 

difícil operação de funcionamento dos elevadores antigos, deixou de existir. 

Também deixaram de existir datilógrafos, escribas, entre outras profissões que 
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foram tornadas obsoletas pela evolução tecnológica. Com a tecnologia de 

comunicação, também se tornou desnecessária a presença de funcionários em 

um mesmo espaço físico, sendo decretado o nascimento do escritório do futuro, 

ou o fim da necessidade do espaço físico tradicional do trabalho administrativo. 

Bertrand Sauzay, ex-diretor imobiliário de grande empresa de telecomunicações, 

afirma que os edifícios custam muito caro para construir, administrar e demolir, de 

acordo com os novos regulamentos urbanísticos e de prevenção de incêndios. 

O filósofo Thierry Paquot recentemente publicou um livro intitulado La Folie des 

Hauteurs, e afirmou que “o trabalho de escritório está destinado a desaparecer”. 

Paquot diz também que estão sendo contratados trabalhadores na Índia e 

Marrocos e, com um smartphone, seus gerentes resolveriam em qualquer lugar 

o diálogo entre as equipes. Para ele, enquanto o trabalho se desenvolverá em 

casa ou em cafés, as reuniões de equipe serão feitas não em arranha-céus, 

mas em lugares mais agradáveis. A evolução tecnológica poderá substituir o 

trabalho de escritório, colocando à prova a necessidade de construção de novos 

arranha-céus.
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PARTE 2

1.3 O ARRANHA-CÉU VIÁVEL

Ao observar os maiores arranha-céus do mundo, pode-se presumir que quanto 

maior o número de andares, mais lucrativo é o empreendimento. Essa percepção 

tem sentido se for considerado que, em geral, torres são construídas nas regiões 

mais valorizadas da cidade, portanto, os altos valores do terreno são mais bem 

distribuídos no valor global da obra. 

Para caracterizar essa percepção, observa-se maior verticalização de Nova York 

que em Chicago, consequência do chamado “efeito da ilha”, em que a limitação 

de crescimento horizontal resultou em maior valorização de seus terrenos. 

Mesmo com terrenos estreitos e com profundidade reduzida, Nova York manteve 

maior adensamento de arranha-céus ao longo do século XX

Figura 06 - Empire State Building

A partir de certo ponto, no entanto, o acréscimo de andares deixa de ser um 

bom negócio, pois os custos referentes à necessidade da adição de elevadores 

ou reforços estruturais crescem desproporcionalmente. Quem analisou essa 

relação foi o economista William Clark e o arquiteto John Kingston, em um 

estudo publicado em 1930. Os autores do estudo verificaram que a altura 

correspondente a 63 pavimentos era ótima para maximização dos lucros gerados 

por um arranha-céu construído em Manhattan, em 1920. 



37VIABILIDADE ECONÔMICA DO ARRANHA-CÉU

Preliminarmente, em 1925, foi publicado um estudo que relacionava dimensões 

de escritórios, profundidades e localização das áreas de circulação e serviços 

com a rentabilidade do edifício. 

Para o desenho do arranha-céu, especuladores imobiliários avaliam três itens 

principais: valor do aluguel correspondente ao espaço útil construído; custo da 

construção e a relação do número de andares e área construída; e o custo da 

manutenção do edifício, item que será desconsiderado no presente trabalho. 

A seguir serão apresentados estudos relativos à rentabilidade em decisões 

arquitetônicas do arranha-céu. 

1.3.1 Teorias Econômicas para o arranha-céu 

Richmond Harold Shreve, ou RH Shreve, foi um dos sócios-fundadores da 

Figura 07 - Chrysler Building

empresa de arquitetura Shreve & Lamb, fundada em 1920. A empresa tinha foco 

nos edifícios de escritórios comerciais e, entre diversos edifícios que desenvolveu, 

foi responsável pelo projeto e execução do Empire State Building, de 1930 

(Figura 06). A partir de suas experiências em edifícios de escritórios, Shreve 

publicou em 1925, The Economic Design of Office Buildings. 

Shreve afirma que a unidade de escritório típico de Nova York tinha dimensões de 

6m a 7m de largura por 7m a 8m de profundidade. Essas dimensões permitiriam 
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a divisão da unidade em duas pequenas salas com janelas, e foi utilizada no 

Lincoln Building, em 1930.  No estudo, também foi avaliada a localização do 

núcleo de circulação e serviços no pavimento-tipo do edifício de escritórios. Na 

avaliação dos edifícios existentes, verificou-se que sua localização dependia das 

dimensões do lote e da localização do lote na quadra – lote de esquina ou de 

meio de quadra. A localização ideal desse núcleo deveria priorizar solução para 

maximizar os espaços rentáveis, ou seja, estratégias projetuais que permitiriam 

mais unidades de escritórios voltadas para a fachada. 

Para os edifícios implantados em lotes maiores, a localização do núcleo de 

circulação e serviços deveria priorizar as áreas centrais, liberando o perímetro 

para as unidades de escritórios, opção adotada no Chrysler Building (Figura 07) 

e no Empire State Building. A forma piramidal, definida pelos recuos exigidos 

no zoneamento de Nova York de 1916, era adequada para utilização do núcleo 

central . 

Quando o projeto segue a modulação das unidades de escritórios, e quando 

se define a localização do núcleo de circulação e serviços nas plantas-tipo de 

maneira a aumentar as áreas rentáveis, o projeto resultante apresenta uma planta 

eficiente. Para Shreve, planta eficiente é o resultado de uma ótima relação entre 

espaço líquido rentável e área bruta do pavimento. Uma planta eficiente deveria 

ter entre 65% e 70% dos espaços rentáveis no pavimento-tipo. No Empire State 

Building, a planta tinha eficiência de 69%.

Após 1925, edifícios de grandes alturas – de 30 a 40 pavimentos - foram 

executados em Nova York. No final da década de 1920, a altura média dos 

edifícios localizados na Wall Street ou Grand Central era de 40 a 45 pavimentos 

em lotes com área inferior a 1.200m². Havia mais de uma dúzia de edifícios com 

70 pavimentos, além do Empire State, com 85 pavimentos de escritórios. 

Na década de 1930, havia consenso a respeito da melhor dimensão de uma 

unidade de escritório em Chicago. A largura deveria girar em torno do módulo 

de 2,75m e a profundidade, de 6m a 9m. A largura de 2,75m permitia maior 

número de inquilinos por pavimento. A partir da modulação do escritório, foram 

moduladas as janelas com dimensões entre 1,25m e 1,50m de largura. Segundo 

o estudo apresentado em 1925 pela NABOM – Associação dos Proprietários e 

Gerentes de Edifícios –, as dimensões descritas acima atenderiam o layout de 
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cerca de 85% dos escritórios privativos existentes em Chicago. Maior restrição 

foi dada à profundidade, que deveria permitir que todo o escritório recebesse 

iluminação natural. Para tanto, a profundidade máxima do escritório seria 

proporcional a duas vezes a altura da janela, não devendo ultrapassar 7m. 

Em 1930 foi publicado um estudo denominado: The Skyscraper: a study in the economic 

height of Modern Office Buildings, do economista W.C. Clark (1930), vice-presidente 

da empresa de hipoteca S.W. Strauss, e John Lyndhurst Kingston, da empresa 

de arquitetura Sloan e Robertson. O estudo foi feito tomando como base um 

terreno hipotético de cerca de 18,5m de testada por 38m de profundidade. 

Foram estudadas possibilidades distintas de edifícios, com altura variando de 8 

a 75 pavimentos (8, 15, 22, 30, 37, 50, 63 e 75 pavimentos). Todas as propostas 

foram desenvolvidas atendendo à legislação vigente. A estimativa de custos de 

cada possibilidade foi baseada nos valores de mercado do período do estudo.

A equipe desenvolveu diversas tabelas e gráficos, comparando os custos 

relativos às alternativas de edifícios. Das oito opções analisadas, o edifício de 63 

pavimentos apresentou a mais alta taxa de retorno de investimento. O edifício de 

50 pavimentos apresentou taxa de 9,87% de retorno ao ano, enquanto o edifício 

de 63 pavimentos apresentou taxa de 10,25%. O edifício mais alto analisado, de 

75 pavimentos, teve taxa de 10,06% de retorno ao ano. 

A partir do estudo, verifica-se que os custos da construção de maior número 

de pavimentos, depois de determinada altura, crescem proporcionalmente mais 

que as taxas de retorno. É enfatizado, no estudo, que a construção de edifícios 

com altura superior a 63 pavimentos somente se justifica quando o custo da 

terra estiver acima do valor de mercado. Quanto maior o valor da terra, maior 

deve ser o edifício para que seja possível o máximo retorno de investimento.  

São diversos estudos recentes ampliando a discussão sobre a eficiência 

econômica dos arranha-céus. A seguir serão apresentados dois estudos 

que analisam as relações entre a arquitetura do arranha-céu e sua eficiência 

econômica. O primeiro estudo analisa os maiores edifícios chineses, avaliando 

a relação entre os custos do acréscimo do número de pavimentos e o valor por 

metro quadrado total da construção do edifício. O segundo estudo avalia os 

maiores edifícios turcos e os compara com os maiores edifícios mundiais nos 

aspectos de eficiência de planta. Os dois estudos permitirão a atualização de 
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diretrizes que podem guiar as decisões de arquitetura para os arranha-céus. 

Em 2007 foi publicado um estudo denominado: “A Study of the economic Value of 

High-rise Office Buildings”, dos autores Ellen Lau e K.S. Yam, da China. Esse estudo 

analisou sete edifícios de escritórios de Hong Kong, de 22 a 68 pavimentos, 

sob o ponto de vista econômico, com modelos matemáticos. Como os edifícios 

analisados haviam sido construídos em anos distintos, então todos os dados 

foram atualizados para 2006. O objetivo do estudo era a criação de índices que 

permitiriam conhecer o efeito do custo no número de pavimentos dos edifícios, 

facilitando as decisões de planejamento e projeto. 

Para os autores, um estudo econômico permitiria a tomada de decisão 

antecipada sobre os custos totais do empreendimento, desde a concepção, até 

o planejamento, construção e operação do edifício. Três componentes de custo 

deveriam ser considerados para o desenvolvimento de um edifício de escritórios: 

valor do aluguel relativo aos espaços de escritório; custo da construção de 

acordo com a altura ou número de pavimentos; e custo da manutenção ou custo 

de uso, fator que não foi levado em consideração no presente trabalho. 

Os autores partiram do pressuposto que o custo de um edifício não tem relação 

linear com o acréscimo de pavimentos depois de determinado limite. Para 

análise de custos, o edifício foi dividido em cinco partes: fundação, fachadas, 

revestimentos, mobiliário e serviços. Cada uma das partes reage de forma 

diferente ao acréscimo de pavimentos, sendo que algumas partes terão redução 

de custo por metro quadrado construído, outras terão acréscimo e, por fim, 

algumas tenderão a ser mais econômicas até determinada altura, para então 

terem acréscimo de custo por metro quadrado ao ultrapassar determinada altura. 

Em geral, o número de pavimentos é regido por requisitos legais, com as 

restrições relativas à altura máxima, recuos mínimos, iluminação natural, entre 

outros. Em Hong Kong, o valor da terra pode chegar a 70% do custo total do 

edifício. Por esse motivo, enquanto a construção em altura em áreas suburbanas 

não tem justificativa de uso econômico da terra, na construção no centro da 

cidade a extrusão do terreno é essencial, aumentando a área construída total, 

para que o custo da terra seja proporcionalmente menor por metro quadrado 

construído. 
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Foram analisados aspectos estruturais dos edifícios. Verificou-se o uso de 

esqueleto em aço estrutural, em concreto, ou a combinação dos dois elementos. 

Também foram analisadas as fundações necessárias a partir do aumento do 

número de pavimentos. Os elevadores estão entre os elementos que acrescem 

o custo por metro quadrado da construção a partir do aumento do número 

de pavimentos e altura, principalmente nos edifícios com mais de 100m de 

altura. Esse acréscimo refere-se às tecnologias necessárias para aumento de 

velocidade dos elevadores, bem como ao número de unidades para atender 

maior demanda. Além do custo do elevador, o espaço utilizado na torre também 

deve ser levado em consideração. 

Alguns edifícios adotam o piso de transição para mudança do eixo do elevador, 

que também deve ser considerado no custo total do edifício. Os sistemas de 

escadas pressurizadas também são afetados pelo número de pavimentos. Além 

dos elevadores, o custo das fachadas e o sistema de proteção contra incêndio 

aumentam consideravelmente com o acréscimo de altura. 

Na análise, verificou-se que o custo da construção por unidade de área exibe 

tendência semelhante até o 35º pavimento e uma tendência decrescente nos 

edifícios mais altos. Verificou-se que o custo total de um edifício de 40 pavimentos 

é comparativamente menor que o custo de um edifício de 35 pavimentos. Essa 

conclusão foi relativizada, no entanto, em função do exemplar de 40 pavimentos 

ter pé direito inferior aos demais exemplares. Observou-se que a altura de piso a 

piso dos edifícios variava entre 3,94m e 5,36m, e que essa diferença não deveria 

ser negligenciada.

Foi observada a necessidade legal de pavimentos de refúgio para proteção 

contra incêndio, que devem ser considerados na contagem do número de 

pavimentos. Muitos edifícios chineses adotam a eliminação da contagem dos 

pavimentos terminados em quatro, como o 4º, 14º ou 24º pavimentos, porque 

o som da palavra quatro é semelhante à palavra morte, em mandarim, portanto 

não traz boas energias, segundo o Feng Shui. A contagem de pavimentos para 

efeito de análise foi diferente, então, da contagem oficial do edifício. 

O acréscimo do número de pavimento pode afetar de maneira distinta os custos 

de cada etapa da construção dos arranha-céus. Enquanto o custo de serviços 

tende a aumentar significativamente, ou seja, é altamente sensível, o custo da 
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subestrutura é marginalmente sensível, não sendo alterado diretamente. Fachada 

e serviços são os elementos com maior alteração de custos em função da altura. 

Chegou-se a um gráfico final formando diagrama de dispersão da relação de 

custo com a altura total do edifício, a altura do pavimento e a área do pavimento 

de escritórios. 

Como conclusão do trabalho, os autores verificaram a necessidade de escolhas 

economicamente sensatas dos sistemas e materiais utilizados para cada tipologia 

de edifícios, sendo que alguns materiais são mais coerentes de ser utilizados em 

edifícios de até 10 pavimentos, outros em edifícios de 20 pavimentos e assim 

por diante, pois há grande quantidade de elementos de construção que podem 

reduzir o impacto de determinado fator no custo do metro quadrado construído. 

Apesar do reduzido número de exemplares analisados, o estudo fornece uma  

indicação de tendência de custo e de mudança de custo relativa à mudança do 

número e alturas dos pavimentos. 

Tabela 01 -  Edifícios relação Mundo x Turquia

Em 2009, foi publicado um estudo denominado: “Space efficiency in high-rise office 

buildings”, dos autores Ayşin Sev e Aydan Özgen. Os autores analisaram os 10 

mais altos edifícios do mundo até 2008, considerando a tabela da CBTUH, e 

individualmente os mais altos edifícios da Turquia. Os exemplos variaram de 

367m a 509m de altura. As áreas de piso dos exemplos mundiais variavam de 

2.150m² a 4.900m², enquanto as áreas de piso dos edifícios da Turquia variavam 

de 700m² a 1.406m². Os edifícios analisados foram projetados por consultores 

internacionais, com prática de alta qualidade em planejamento eficiente. Foram 

analisados os edifícios, conforme a tabela 01.
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Sev e Özgen iniciam o artigo com a conclusão do estudo de Clark e Kingston, 

que destacava a eficiência econômica do arranha-céu e afirmava que, no 

mercado global, a relação de custo/benefício é bem mais complexa, em função 

da competição entre os investidores pela altura. A altura é uma característica 

apreciada tanto pelos inquilinos, que gostam da identificação com endereços 

históricos quanto pelos políticos, conscientes do papel simbólico dos edifícios. 

Muitas vezes, a competição pela altura é contrária à eficiência econômica do 

arranha-céu. 

Atualmente, o custo de construção de arranha-céus é mais elevado que o de 

construção dos edifícios de escritórios convencionais, pois produzem menor 

espaço útil e maior custo de operação. A eficiência espacial, determinada pela 

relação entre área útil de laje e área total (considerando também núcleo rígido e 

estrutura); e a forma do edifício alto precisam satisfazer às equações financeiras. 

Tabela 02 - Relação entre eficiência de planta e número de pavimentos 

Os autores de estudos anteriores entendiam que plantas eficientes deveriam 

atender a relação de 70% a 75% de áreas úteis nas lajes. Os autores dos estudos 

mais recentes afirmam que a eficiência deve ser de 80% a 85% das áreas. 

Essa eficiência é dificultada pela altura dos novos arranha-céus, em função da 

expansão do núcleo de circulação vertical e elementos estruturais. 

A eficiência espacial pode ser acrescida pela distância entre o núcleo de circulação 

vertical e a parede externa. Para viabilizar essa solução, é necessária a execução 

dos arranha-céus em terrenos maiores, ou com regulação de zoneamento que 

exija menores recuos. Os autores deste trabalho apresentaram a conclusão 

dos autores Davis Langdon e Everest, de 1997, que definiram a relação entre a 

eficiência da planta e o número de pavimentos, conforme Tabela 02.

Sev e Özgen avaliaram a eficiência das plantas dos maiores arranha-céus de 

escritórios mundiais e os maiores arranha-céus da Turquia. Para uma planta de 

edifício de escritórios alcançar a eficiência espacial, é necessário maximizar a 
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área bruta de área de pavimento e a área de piso líquida, não devendo ter área útil 

inferior a 75%. Permite-se, assim, a obtenção de máximo retorno do investimento 

em razão do alto custo da terra, mantendo espaço funcional suficiente em cada 

pavimento. É necessário, desde as etapas iniciais de projeto, que o projetista 

verifique a extensão da área bruta e da área líquida dos estudos, pois a eficiência 

é de interesse econômico crucial aos investidores para que seja obtida maior 

renda derivada do investimento necessário para execução do edifício. 

Nos projetos recentes, há utilização de dispositivos inteligentes para maximizar 

a área líquida dos pavimentos, como as soluções de escadas em forma de 

tesoura, pressurizadas, dispersão dos sanitários na planta, que permitem que 

a eficiência chegue a até 85% em um pavimento tipo. A eficiência do edifício 

alto, então, é afetada negativamente à medida que o núcleo e os elementos 

estruturais expandem-se. 

Além da relação entre a área útil e área bruta, há influência da forma da laje na 

eficiência da planta, pois a forma define o layout dos espaços de escritórios. 

Quanto mais regular é a forma da laje, mais fácil de responder aos requisitos 

de planejamento e mobiliário dos usuários. Formas quadradas, circulares, 

hexagonais e octogonais são mais eficientes do que os planos retangulares e 

formas irregulares. Plantas simétricas também são menos suscetíveis a cargas 

sísmicas e das forças horizontais dos ventos, permitindo sistemas estruturais 

mais esbeltos. 

Nos estudos analisados, verificou-se que os edifícios mais altos do mundo 

tinham eficiência espacial média de 68,5%, enquanto os edifícios mais altos da 

Turquia tinham 69,5%. Apesar da distinção significativa da altura dos exemplares, 

as eficiências espaciais são similares. As formas quadradas são mais utilizadas 

em exemplos mundiais, sendo que sete dos 10 edifícios mais altos do mundo 

possuíam geometria derivada do quadrado. Na Turquia, apenas um exemplo 

utilizou geometria derivada do quadrado. Outra recorrência nos edifícios 

analisados é a ausência de estrutura na área útil da planta. Nos edifícios da 

Turquia, três exemplares tinham estrutura de pilares na área útil da planta, tendo 

como consequência a redução da flexibilidade de disposição do layout.  

A profundidade máxima do espaço do escritório, ou seja, do espaço de locação, 

depende de requisitos funcionais relativos à estrutura e códigos de construção. 
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Na Alemanha, a profundidade máxima dos espaços de escritórios é definida em 

8m pelo código de construção, enquanto no Japão é de 18m. Com a evolução 

tecnológica do ar-condicionado e iluminação artificial após a Segunda Guerra 

Mundial, nos Estados Unidos e na Ásia os edifícios de escritórios alcançaram 

17m de profundidade. 

Apesar da evolução tecnológica, a profundidade ideal dos escritórios manteve-

se estática, próxima dos 8m, nos últimos 30 anos. Reconhece-se a importância 

da iluminação natural e da manutenção de um número máximo de funcionários 

trabalhando em um mesmo espaço. Com a maior profundidade, há redução 

no valor de comercialização, tanto de aluguel quanto de venda dos espaços 

de escritórios. Dos edifícios analisados, os mais altos do mundo variam a 

profundidade de 8,3m a 22,9m, enquanto os da Turquia, de 7,8m a 14,8m. 

Outra característica analisada foi a altura de piso a piso dos pavimentos de 

escritórios. Enquanto os edifícios mundiais variam entre 3,73m e 4,20m, com 

altura de piso a teto variando entre 2,65m e 2,80m, os edifícios da Turquia variam 

entre 3,40m e 4,80m, mantendo altura de piso a teto dos edifícios mundiais. 

O núcleo do edifício compreende os elementos de circulação vertical (elevadores 

e escadas), sanitários e lobbies. O layout do núcleo ajuda a definir uma planta 

eficiente. Núcleos laterais liberam o espaço de trabalho, organizando-o em 

um único espaço. Os núcleos centrais integram o sistema estrutural, junto à 

estrutura perimetral, e abrem todo o perímetro para iluminação e ventilação 

natural. Reduzir o número de elevadores nos andares mais altos permite maior 

eficiência nos locais de trabalho. 

Para os autores Sev e Özgen, o sistema estrutural e a configuração do núcleo são 

os fatores que mais afetam a eficiência espacial dos arranha-céus de escritórios, 

pois afetam a forma da laje, a profundidade do espaço de escritório e a altura do 

piso. Os elementos-chave do núcleo são os elementos estruturais e elevadores e, 

para isso, deve-se dividir o edifício em zonas, ou utilizar mecanismos inteligentes 

que permitam a redução do número de elevadores. 

O estudo apresenta, na conclusão, a afirmação de que os arranha-céus de 

escritórios levantam questões diferentes para quem projeta, para quem constrói, 

para quem é proprietário e para quem os opera. Para cada uma das partes 
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interessadas, há uma motivação inerente ao lucro, liderada pela responsabilidade 

dos acionistas. A construção de edifícios de grande porte para obtenção de 

lucro requer aceitação de maiores riscos desde o início dos investimentos e, 

para minimizar esses riscos, o aumento da eficiência espacial é fundamental. A 

eficiência espacial é um dos parâmetros que devem ser avaliados para decisão 

durante o planejamento do edifício. A eficiência da área do piso líquido para 

o bruto é a chave para equilibrar os custos da construção e o valor total dos 

aluguéis. 

1.3.2 A altura da economia  

O livro de Jason M. Barr, intitulado “Building the Skyline: the birth and the growth of 

Manhattan’s skyscrapers” apresenta a altura do edifício sob quatro aspectos distintos: 

altura da engenharia; altura do investidor; altura da economia e altura simbólica. 

A taxa de crescimento da altura dos maiores edifícios do mundo, desde os 

primeiros, com menos de 15 pavimentos, construídos em 1885, até o edifício 

com mais de 200 pavimentos, construído em 2010, foi de apenas 2% ao ano. 

A altura na engenharia tem relação com a altura viável do ponto de vista 

tecnológico. A altura factível definida pela engenharia, em geral, excede as 

necessidades econômicas por muitos anos. Quando outras demandas, como 

a necessidade de adensamento, solicitam maiores alturas, os problemas de 

engenharia são resolvidos. 

Para que um arranha-céu seja exequível, a primeira barreira eliminada é a 

barreira da altura da engenharia. Quando a demanda econômica solicitou 

o aumento de número de pavimentos, foi utilizada a estrutura em esqueleto 

metálico, que permitiu um espaço rentável no pavimento térreo semelhante a 

um edifício baixo. Antes da solução de estrutura metálica, as paredes espessas 

necessárias à execução em pavimentos, que chegavam a 1 metro de espessura 

cada, reduziam a área útil mais rentável do edifício até então, o pavimento térreo. 

Não há sentido na evolução da altura da engenharia, no entanto, se não houver 

a necessidade do edifício por outras necessidades, como o agrupamento de 

pessoas em espaço físico limitado. Mesmo assim, o autor entende ser duvidoso 

que nas próximas décadas haja demanda que justifique a construção de arranha-

céus em massa.
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A segunda altura é denominada altura do investidor. A decisão sobre a altura 

tem relação com a eficiência, ou seja, o maior retorno do investimento. Na 

altura do investidor, o valor do terreno deve ser dispersado pelo máximo de área 

construída projetada. Como os investidores buscam terrenos em localizações 

estratégicas na cidade, cujos valores são excessivamente altos, apenas as 

mais altas construções se viabilizam com essa definição. Verifica-se quão alto o 

edifício pode ser, do ponto de vista da engenharia, e quantos investidores estão 

dispostos a investir para viabilizar o empreendimento. 

O terceiro aspecto a ser analisado é a altura econômica. Apesar da altura ser 

factível do ponto de vista da engenharia, a altura econômica avalia a relação 

entre o número de pavimentos e as taxas de retorno do valor investido. Sem a 

avaliação da altura econômica, os valores do retorno financeiro decrescem e os 

aluguéis dos pavimentos adicionais podem não remunerar os custos dos valores 

investidos para sua execução. Há alguns fatores técnicos que desvinculam a 

relação entre maior altura do edifício e maior rentabilidade, como a fundação 

de um edifício, que se torna proporcionalmente mais cara depois de certo 

número de pavimentos. A altura econômica distancia as decisões pessoais dos 

investidores da real necessidade da sociedade. 

Um bom exemplo de edifício que utilizou a altura econômica foi o Equitable 

Building, em Nova York. A altura do Equitable foi definida por diversos fatores, 

entre eles, a qualidade da circulação vertical, definida pela tecnologia e número 

de elevadores. Para os investidores, a rentabilidade dos alugueis poderia ser 

comprometida, caso os elevadores não funcionassem com eficiência para 

deslocar a população de cerca de 50.000 pessoas do edifício. O problema 

de circulação vertical já havia acontecido no Singer e no Woolworth Building. 

Foi, então, contratado um consultor, que solicitou a redução de número de 

pavimentos para que os elevadores pudessem atender ao padrão solicitado. 

O edifício foi projetado em formato “H” para atender aos requisitos de iluminação 

e ventilação natural, que resultariam em maior valor de aluguel. A solução 

formal resultou em uma longa e estreita linha de escritórios nas laterais. A 

imprensa contemporânea ao lançamento do edifício afirmou que o Equitable foi 

superdimensionado. A proposta de uma planta com pátios era solução utilizada 

com frequência nos edifícios de Chicago. Nova York possuía terrenos mais 

estreitos e menos profundos do que Chicago, logo a solução adotada não era 

comum nos arranha-céus de Manhattan. 
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Um escritório de Chicago projetou o Equitable em Nova York, replicando a 

solução dos pátios, utilizada nos arranha-céus daquela cidade, sem avaliar as 

diferenças da malha urbana de Nova York. Esse equívoco de solução resultou em 

um edifício 50% mais alto que o edifício mais alto contemporâneo de Chicago, 

e a solução do pátio de luz não funcionou na escala de altura adotada pelo 

Equitable. 

A noção de altura econômica significa um conjunto de princípios que são 

aplicados para verificar a eficiência de alocação de recursos. Não há relação com 

o mérito do projeto de arquitetura. Um edifício que dê menos retorno financeiro 

ao investidor pode ser considerado dispendioso, uma vez que o valor investido 

para sua construção poderia ser utilizado para construção de novos edifícios, 

fábricas, entre outros. O desperdício de gastos em um edifício retira do mercado 

os investimentos necessários para atender outras necessidades relevantes da 

sociedade. 

A quarta e última altura definida por Barr é a altura simbólica, que é a transmissão 

de uma informação ao público, um símbolo que perpassa a necessidade real da 

altura, tal como a torre de uma igreja secular. A altura simbólica é quase sempre 

uma altura extra, viabilizada a partir da redução direta do lucro líquido da obra. 

Confere-se, à corporação, o status de ocupar o edifício mais alto da cidade. 

A construção mais alta simboliza uma economia forte, vide a reconstrução do 

World Trade Center. 

Barr associa a história econômica à história da arquitetura dos arranha-céus 

de Manhattan. Para o autor, o arranha-céu é a solução para a necessidade de 

serem acomodadas tantas pessoas quanto possíveis em um mesmo local. O 

autor apresenta dois pontos de vista diferentes sobre a relação entre a altura 

e a economia nos arranha-céus: a economia, do ponto de vista da engenharia 

– custos relativos à fundação, estrutura, entre outros –; e a economia do ponto 

de vista do valor investido versus rentabilidade. Barr traz, também, a discussão 

sobre a altura simbólica, que não leva em consideração nenhuma das duas 

anteriores, e que pode colocar fim à corrida rumo aos céus. 

Na década de 1920, houve o boom imobiliário em Nova York, quando houve 

expansão de edifícios de escritórios na cidade. Há algumas hipóteses que 

definiram o cenário da década: a real necessidade de espaços de escritório na 

cidade; a evolução das tecnologias construtivas, que permitiu o crescimento em 



49VIABILIDADE ECONÔMICA DO ARRANHA-CÉU

altura; a euforia econômica; e a necessidade do poder simbólico da altura para as 

empresas. Barr utiliza teoria econômica, análise estatística e pesquisa histórica 

para compreensão do surgimento da formação do horizonte de Manhattan. 

Ao passar pela história dos arranha-céus no século XX, verifica-se a demanda 

necessária para sua existência, relacionando também a altura com a maximização 

do lucro. Barr apresenta o resultado de sua teoria aplicada aos dados coletados 

e finaliza com a discussão sobre os motivos que levaram Nova York a não 

construir o edifício mais alto do mundo desde 1972. 

Embora a história do arranha-céu destaque a Escola de Chicago como referência 

do tema, Carol Willis contradiz a premissa de que as decisões formais dos edifícios 

eram apenas de cunho arquitetônico, em seu livro “Form Follows Finances”. Para 

o autor, as fórmulas de mercado produziram as formas características de Nova 

York e Chicago. O autor destaca o desenvolvimento especulativo e o impacto 

dos ciclos imobiliários sobre as formas dos edifícios e sua distribuição espacial. 

Willis afirma que a história dos edifícios sempre foi contada de fora para dentro, 

como se os aspectos formais fossem mais relevantes nas decisões de projeto. 

Conforme sua análise, no entanto, a concepção espacial interna do escritório 

definiu a forma do edifício. Na década de 1940, a iluminação fluorescente chegou 

aos escritórios, alterando significativamente as decisões espaciais internas. Até 

lá, o uso da iluminação natural definiu a profundidade máxima dos escritórios, 

bem como o pé-direito e a dimensão das janelas. 

O investidor seguia as orientações de conforto de iluminação, talvez não pelo 

cuidado com a saúde de seus locatários, mas pelos aluguéis, que decresciam 

com o aumento da profundidade da sala. Logo, a questão financeira definiu a 

qualidade espacial. Para o investidor, parecia mais interessante a construção de 

um edifício que rendesse maior aluguel, do que a maior imobilização de dinheiro 

na execução de edifício de grandes áreas, porém com valor reduzido de aluguel.

Foram diversos pontos de economia no design de edifício estabelecidos em 

Chicago, pelos investidores imobiliários, no fim do século XIX, entre eles boa 

iluminação e ventilação natural, lobbies e corredores atrativos, circulação direta, 

bons serviços e fácil manutenção do edifício. As fachadas tornavam-se uma 

estratégia de marketing ao proprietário. Apesar das regras imobiliárias afetarem 

a volumetria e altura do edifício, a solução do edifício é influenciada também 
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pelas questões particulares, como: dimensionamento do terreno, legislação 

municipal, etc. As especificidades do local fazem a história da verticalização de 

Nova York e Chicago serem tão distintas. 

Em seu livro On Architecture: Collected Reflections on a Century of Change (2008), 

a crítica de arquitetura Ada Louise Huxtable esclarece que o primeiro arranha-

céu de Nova York não foi viabilizado pela evolução tecnológica, pois utilizou 

tecnologia disponível antes da Guerra Civil Americana. Os próximos arranha-

céus americanos construídos mantiveram o uso da tecnologia semelhante. 

A crítica afirmou também que os primeiros arranha-céus foram um fenômeno 

econômico que despertou interesse nos investidores em função da eficiência de 

custos das propostas arquitetônicas. Para Huxtable, a prioridade da construção 

em altura era economia, eficiência, tamanho e velocidade da construção, ou 

seja, o desenho do edifício tinha mais relação com a equação dos negócios 

que com a evolução da arquitetura. O edifício é, essencialmente, prisioneiro das 

forças e motivações econômicas. 

O arranha-céu precisa ser analisado do ponto de vista de investimento, como 

empreendimento gerador de renda. Diversos arranha-céus foram financiados por 

títulos especiais imobiliários, logo, mais que uma sede corporativa, o arranha-

céu é um objeto especulativo gerador de renda. 

Se o arranha-céu é, em sua essência, uma fórmula econômica que deve dar 

retorno ao investidor, o aspecto simbólico da altura não deve se sobrepor ao 

aspecto econômico, sob o risco de inviabilizar o negócio, e fazer que o investidor 

seja atraído por novas formas de investimento. As teorias apresentadas acima 

corroboram essa afirmação. A seguir será apresentado exemplo da aplicação 

prática das teorias econômicas a um arranha-céu: o Empire State Building. 

1.3.3 Economia e arquitetura do Empire State Building  

As  cidades de Nova York e Chicago tiveram grande especulação imobiliária 

na década de 1920. Com o adensamento das cidades, os preços da terra 

aumentaram e, como consequência, os edifícios precisaram ultrapassar as 

alturas previamente alcançadas, para tornarem-se viáveis economicamente. 

A verticalização resultou em aumento do valor da terra, gerando um ciclo de 

aumento de terra e aumento da altura dos edifícios para se tornarem viáveis. 
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Entre 1931 e 1934, foram construídos em Manhattan cerca de 2,5 milhões de 

metros quadrados de área de escritórios. A soma de dois fatores: superoferta 

dos espaços construídos de escritórios e a Grande Depressão de 1929, resultou 

em grande número de salas comerciais vazias. Talvez o maior exemplo do 

problema de vacância gerado pelos dois fatores apresentados acima foi o 

Empire State Building, construído no auge da Grande Depressão e inaugurado 

em 1931 (Figura 08). Após uma década da inauguração, o edifício apresentava 

três quartos das áreas de escritórios vazias. O retorno financeiro aos investidores 

que viabilizaram o empreendimento ocorreu apenas a partir da década de 1950. 

Antes de ser um projeto de arquitetura, o Empire State Building foi um projeto 

econômico, objeto de profundo estudo financeiro, para que o retorno aos 

investidores fosse maior que os edifícios contemporâneos a ele. Poderia o 

leitor afirmar que o fracasso das primeiras décadas, após sua inauguração,  

Figura 08 - Construção Empire State Building

coloca em xeque os cálculos econômicos desenvolvidos antes do projeto de 

arquitetura. Mas como será visto a seguir, foi novamente o rompimento com a 

lógica econômica o fator determinante para seu insucesso inicial. 

Até 1929, todas as plantas do Empire State foram desenhadas por fórmulas 

financeiras e não arquitetônicas. Os diferentes esquemas foram descritos 

apenas com números: pavimentos, áreas, volumes, custos de operação, receita 
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projetada. Não havia desenhos incluídos nos estudos iniciais. 

Algumas decisões que antecederam o projeto do Empire State Building definiram 

sua tipologia. O terreno era distante da área adensada de arranha-céus em 

Manhattan, fugindo do padrão especulativo definido até o momento. Além disso, 

o terreno era muito grande, inviabilizando a utilização do máximo potencial 

construtivo que o zoneamento permitia. 

Para decisões sobre as questões econômicas, foram desenvolvidas propostas 

de edifícios de alturas e áreas distintas. Inicialmente, foram apresentadas 

duas propostas de edifícios, sendo uma com 55 pavimentos e outra com 80 

pavimentos. Analisadas as questões financeiras, verificou-se que o edifício de 

55 pavimentos custaria US$ 45 milhões e geraria rentabilidade de mais de US$ 

5 milhões ao ano, correspondentes a um retorno de investimento de 11,1% ao 

ano. A proposta de edifício de 85 pavimentos teria um custo de US$ 51,3 milhões 

(US$ 6,3 milhões a mais que a proposta anterior) e prometia um retorno de cerca 

de US$ 6,3 milhões ao ano, ou 12,6% ao ano. Com esses números persuasivos, 

optou-se, então, pelo edifício mais alto. 

As decisões de arquitetura deveriam seguir as decisões financeiras. Após a 

finalização dos cálculos, foram contratados os arquitetos. As áreas dos escritórios 

e as divisões internas foram definidas pelo cálculo de rentabilidade. A fachada 

do edifício era a expressão do layout interno moldada pela legislação vigente. 

A divisão das janelas também foi projetada de maneira a permitir flexibilidade 

na subdivisão interna, além de ajudar na composição da fachada (mais de 

6.400 unidades de janelas no edifício). Questões de engenharia, como rapidez 

na execução, eram adequadas às construções da década de 1920 e foram 

solicitadas no Empire State. 

Os andares mais baixos do edifício não utilizaram o potencial máximo construtivo, 

que definia menor recuo predial que o projetado. A estratégia arquitetônica de 

aumentar o recuo para reduzir o ruído teve diretriz econômica, pois permitiria 

o aumento do valor de aluguel nos pavimentos inferiores. O próximo recuo 

até o 13º pavimento também utilizou potencial menor que o estabelecido pela 

legislação, mas dessa vez para atender à profundidade máxima para uma boa 

iluminação e ventilação natural, também com a possibilidade de incremento do 

valor de aluguel. 
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Para os economistas, a altura de 70 pavimentos poderia ser mais econômica, 

pois reduziria o número de elevadores. Entretanto, tal decisão foi deixada em 

segundo plano, pois executar o edifício mais alto do mundo tornou-se prioridade 

aos construtores. 

Em função dos recuos definidos pela legislação, os pavimentos acima dos 

70 pavimentos não teriam largura suficiente para que as relações entre as 

áreas rentáveis de escritórios e a área bruta total do pavimento tornassem a 

planta eficiente. Verificou-se que o acréscimo de 5 a 10 pavimentos reduziria a 

rentabilidade total do negócio. 

Tinham consciência, os investidores, que a decisão de construir mais pavimentos 

resultaria na redução dos lucros do empreendimento. Logo, foram encorajados 

a tomar a decisão de serem investidores do edifício mais alto do mundo em 

detrimento da rentabilidade. O Empire State permaneceu como o edifício mais 

alto do mundo até a década de 1970. 



54RUMO AOS CÉUS

1.4 CICLOS ECONÔMICOS E ARRANHA-CÉUS

Em 2015, o jornal Estadão publicou artigo intitulado: “A “maldição do arranha-

céu” existe?”, originalmente publicado na revista The Economist. O artigo trata 

do estudo do economista Andrew Lawrence, que será descrito nesta parte da 

tese. 

O Skyscraper index – índice de arranha-céus – é um indicador econômico 

desenvolvido pelo economista Andrew Lawrence, em 1999, que correlaciona 

a construção dos maiores edifícios mundiais e os ciclos econômicos. Para o 

economista, os arranha-céus são boa medida para datar o início dos grandes 

declínios econômicos.

Indicadores econômicos são criados para medir as mudanças de rota nas 

atividades econômicas. Têm como objetivo a medição do desenvolvimento, mas 

também a previsão do comportamento econômico futuro. A tomada de decisão 

em economia passa pela análise de indicadores, que pode ajudar na tomada de 

decisão na escolha de um investimento em detrimento de outro, por exemplo. 

Alguns indicadores econômicos são utilizados sem base científica, mas na 

coincidência de fatos. Um exemplo famoso é o índice Super Bowl, que relaciona 

a vitória de um time do National Football Conference sobre um time do American 

Football Conference como indício de um bom ano para a bolsa de valores. 

O indicador de Lawrence é científico, e tem forte histórico de previsão de 

importantes problemas na economia. O Skyscraper Index demonstra que há 

correlação entre a construção dos maiores edifícios do mundo e as crises 

financeiras, e que correções financeiras e agitação nas instituições econômicas 

precedem quase todos os inícios de construção de um novo arranha-céu 

recordista.

A justificativa é que os anúncios dos projetos e construções dos arranha-céus 

iniciam, geralmente, na fase final de um boom econômico. O boom econômico é 

o ponto mais alto das fases do ciclo econômico, em que as taxas de desemprego 

são mínimas e a economia opera em potência plena. É um momento de 

especulação, de superinvestimentos e expansão monetárias, que são possíveis 

fundamentos para a viabilidade das construções bilionárias. Após o boom 
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econômico, há retração nos mercados financeiros, recessões ou depressões 

econômicas, que resultam na diminuição do volume de produção e de atividade 

empresarial e consequente aumento do desemprego. A finalização do arranha-

céu ocorre durante a fase inicial de correção econômica. Em alguns casos, a 

revelação da correção resulta no adiamento da construção, ou até mesmo há 

desistência dos planos de construção. 

Há um padrão verificado nos episódios que relacionam a construção dos arranha-

céus e os ciclos econômicos: inicialmente é verificado um período de “dinheiro 

fácil”, com rápida expansão de economia e boom no mercado de ações. A 

disponibilidade fácil de crédito impulsiona aumento substancial nos gastos de 

capital. Os gastos de capital fluem em direção a novas tecnologias, que criam 

indústrias e transformam algumas já existentes. Isso ocorreu quando os maiores 

edifícios do mundo começaram a ser construídos, no final do século XIX, 

conforme a tabela 03. O padrão recorrente do erro empresarial aparece na fase do  

Tabela 03 - Relação entre aranha-céus e crises econômicas mundiais

boom – alto crescimento econômico –, que posteriormente se revela na fase do 

crash – queda abrupta dos preços das ações. 

Após o período de prosperidade econômica e facilidade de crédito, informações 

negativas despertam temor nos mercados financeiros e há declínio nos preços 

relativos ou bens de capital fixo. Por fim, o temor atinge mercados imobiliários 

e o desemprego aumenta, principalmente nas indústrias de capital industrial e 

tecnológico intensivo. 
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O artigo apresenta uma tabela relacionando a história dos maiores edifícios do 

mundo e as reviravoltas econômicas associadas a estas construções, conforme 

a Tabela 03. O estudo apresenta quatro grandes ciclos de construção de arranha-

céus no século XX, a saber:

	entre 1904 e 1909;

	início da Grande Depressão de 1930;

	início da década de 1970;

	crise econômica no Leste Asiático de 1997.

O primeiro ciclo de construções, que ocorreu entre 1904 e 1909, teve a crise 

econômica, denominada Pânico de 1907, como pano de fundo. Tal crise esteve 

relacionada à recessão econômica a partir da queda de colheitas. Com a iminente 

recessão, houve corrida generalizada para retirada de dinheiro dos bancos, que 

foi intensificada com a recusa de um dos bancos regulamentados sob o Sistema

Figura 09 - Singer Building e Metropolitan Life

Bancário Nacional em recompensar os fundos de um truste desregulamentado 

denominado Knickerbocker. Foi uma das quedas mais bruscas da atividade 

econômica na história americana. Esse foi o evento-chave para a Lei do Federal 

Reserve, em 1913. O edifício Singer Building, mais alto do mundo, inaugurado 

em 1908 e o edifício Metropolitan Life, que estabeleceu novo recorde em 1909, 

foram os edifícios relacionados a esse ciclo (Figura 09). 
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O segundo ciclo de construções ocorreu no início da Grande Depressão. Durante 

a década de 1920, houve grande crescimento econômico norte-americano. Com 

o aumento no estoque de dinheiro, houve investimento na indústria da construção 

civil, que culminou em um boom no mercado de ações no final da década. Havia 

três arranha-céus recordistas anunciados no fim da década de 1920: em 1929, o 

Wall Street 40, finalizado com 71 andares, em 1930; o Chrysler Building, finalizado 

com 77 andares e em 1931; o Empire State Building, finalizado com 102 andares 

(Figura 10). Os recordes construtivos demonstram a orientação do capital na 

construção dos edifícios cada vez mais altos. 

O terceiro ciclo de construções ocorreu no início da década de 1970. Havia 

um boom econômico na década de 1960, e a década de 1970 foi marcada 

pela inflação de preços e recessão, com instituições quebradas e mercados 

falidos. Entre 1970 e 1982, a economia americana sofreu estagflação, ou seja, 

diminuição das atividades econômicas e aumento do desemprego, com exceção  

Figura 10 - Wall Street 40, Chrysler Building e Empire State Building

dos trabalhadores da construção civil, que estavam ocupados em construir os 

maiores edifícios do mundo. O World Trade Center 1 foi inaugurado em 1972, e 

o 2 em 1973, em Nova York, ambos com 110 pavimentos e 416,97m de altura. 

Em 1974, o Sears Tower foi inaugurado em Chicago, com 110 pavimentos, mas 

com 441,96m de altura.
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O quarto ciclo de construções ocorreu na década de 1990. Os Tigres Asiáticos 

Hong Kong, Malásia, Singapura, Vietnã e Coreia do Sul tiveram altos índices de 

crescimento econômico nas décadas de 1980 e 1990 e foram considerados 

economias milagrosas. O Petronas Towers marcou o início da extrema queda 

na bolsa de valores da Malásia, com depreciação da moeda e agitação social 

generalizada. Problemas financeiros e econômicos se espalharam para as 

economias da região, fenômeno conhecido como Contágio da Ásia. O edifício 

construído em 1997 foi o Petronas Towers, em Kuala Lumpur, Malásia, com 88 

pavimentos e 452m de altura (Figura 11). 

Em 2014, o site mises.org publicou uma entrevista intitulada: “o Índice de Arranha-

céus e sua maldição”. O entrevistado foi Mark Thornton, que também analisa a 

relação entre os novos recordes na construção de arranha-céus e as recessões 

econômicas. Thornton corrobora as informações de Lawrence a partir da junção 

do Skyscraper Index e a TACE – Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. 

Figura 11 - Petronas Towers

Para Thornton, os arranha-céus são a consequência das distorções nas taxas 

de juros, que resultam na alteração da estrutura de produção da economia de 

maneira insustentável. Geralmente os arranha-céus necessitam de variedade de 

processos tecnológicos e sistemas que necessitam ter seus próprios processos 

produtivos. Cria-se, portanto, um boom artificial para toda a economia. Logo, o 

edifício não é causa da crise, mas sua consequência. 
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Thornton, em 2007, também avaliou os recordes em altura dos Emirados Árabes, 

com o Burj Khalifa Tower como possível sinal de crise. Corroborando sua análise, 

em 2009, Dubai apresentou problemas financeiros e atrasou os pagamentos de 

sua dívida para financiamento do edifício. Na inauguração da torre, em 2010, o 

fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos estava quebrado e foi resgatado 

pelo sheik de Abu Dhabi por US$10 bilhões. 

Um artigo publicado pela BBC, em 2012, destaca os escritórios vazios do 

edifício mais alto do mundo, Burj Khalifa Tower, demonstrando a crise prevista 

por Thornton (Figura 12). O artigo descreve a inauguração do edifício apenas 

algumas semanas após a eclosão de grave crise financeira no emirado árabe de 

Abu Dhabi. Segundo o artigo, apesar do setor hoteleiro do edifício possuir taxa 

de ocupação de quase 100% e os imóveis residenciais de luxo de Dubai terem 

valorizado, os imóveis de escritórios não tiveram o mesmo desempenho. Cerca 

de 2/3 dos escritórios, ou seja, cerca de 20 pavimentos do edifício permanecem 

vazios. 

Figura 12 - Burj Khalifa Tower

Um dos fatores para o fracasso do retorno financeiro do edifício é o valor do 

aluguel, quase o dobro do valor dos aluguéis de edifícios de escritórios similares 

próximos. Com a limitação do espaço útil do pavimento, em função do desenho 

da torre, grandes empresas não conseguem se estabelecer em apenas um 

pavimento. Como cada pavimento é de um proprietário diferente, há dificuldade 

nas negociações de locação. Para finalizar, a solução da planta não atende ao 

princípio da planta eficiente e às fórmulas iniciais de rentabilidade dos edifícios. 
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O mesmo artigo apresenta informações fornecidas por Alan Robertson, 

que é diretor-executivo para Oriente Médio da consultoria imobiliária Jones 

Lang LaSalle. Segundo ele, bancos e algumas empresas internacionais não 

consideram conveniente montar sua sede naquele edifício, já que interessa a 

eles aproximar sua imagem à racionalidade e sobriedade, diferente da imagem 

transmitida pelo empreendimento. Segundo o artigo, cerca de 35% da área total 

ocupada por escritórios, em Dubai, está vazia. 

Thornton também avaliou o edifício Shard, em Londres, que marcou recorde em 

altura na Europa (304,80m). Na inauguração do edifício, em 2012, a crise da 

Eurozona era evidente, com dívidas soberanas atingindo Portugal, Itália, Irlanda, 

Grécia e Espanha, gerando evidente preocupação sobre o futuro do Euro. O 

pesquisador verificou a construção do One World Trade Center como o evento 

seguinte nos Estados Unidos, que estabeleceu novo recorde de construção em 

altura, com 94 pavimentos e 541,3m de altura (Figura 13). 

Figura 13 - The Shard, One World Trade Center e  Shangai Tower

Em 2013, o Shanghai Tower ultrapassou o recorde do Shangai World Financial 

Center, na China, que já havia sido um sinal para a crise econômica chinesa 

de 2008. Novamente na China, o último alerta foi a construção do Sky City, 

anunciado em 2013, que seria o maior arranha-céu do mundo. 

Thornton apresenta, por fim, um cenário pouco animador. Verificou a construção 

dos maiores arranha-céus na Europa, América do Norte e China, e concluiu 
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como sinais de uma iminente crise econômica mundial, pois manteve padrão 

semelhante ao Pânico de 1907, a Grande Depressão de 1929 e a estagflação da 

década de 1970. 

Em artigo intitulado: Nova York: verão 2008, publicado no site Vitruvius em 2008, o 

crítico de arquitetura Roberto Segre relata a abertura da mostra sobre Buckminster 

Fuller e outra intitulada: Home Delivery: Fabricating the modern dwelling. Antes do 

relato, apresenta as características de Nova York que impressionaram grandes 

nomes como Le Corbusier e Rem Koolhas, e definiu Nova York “como uma espécie 

de “museu” do modernismo e do paradigma tipológico dos arranha-céus”. 

Segre descreve os ciclos econômicos e sua relação com os primeiros arranha-

céus, identificando os modelos do Rockfeller Center e Chrysler Building com 

a Cidade do Futuro de Hugh Ferriss. Apresenta o World Trade Center como 

novo ícone urbano, criado para minimizar as tensões sociais internas e perda 

da hegemonia econômica mundial. Para o autor, o WTC tinha dimensão 

desproporcional, configurando a representação do capitalismo norte-americano. 

Após o atentado de 11 de setembro, a identificação de cidade das torres poderia 

ser repassada para Xangai ou Dubai, e Nova York caracteriza-se menos pelas 

grandes torres e mais pela vitalidade dos espaços públicos. 

Jason Barr, Bruce Mizrach e Kusum Mundra apresentaram artigo verificando 

a veracidade da tese do Skyscraper Index de Lawrence. O estudo apresentou 

14 arranha-céus que, em sua conclusão, tornaram-se os mais altos do mundo, 

desde 1890 até o Burj Khalifa. Compararam, em seguida, com o PIB americano, 

que é considerado um índice aproximado de crescimento da economia mundial. 

A distância em meses entre o anúncio da construção das torres e o pico do 

ciclo econômico varia de 0 a 45 meses, sendo que apenas sete, dos 14 arranha-

céus, foram inaugurados em uma fase de desaceleração do ciclo econômico. 

Observaram, no estudo, o perigo em tirar conclusões em amostra tão reduzida. 

Os autores do artigo, então, ampliaram a amostragem para 311 edifícios. 

Analisaram a torre mais alta construída a cada ano nos três países seguintes: 

Estados Unidos, Canadá, China (geral) e especificamente Hong Kong, na 

China. Comparando a altura do edifício com o PIB per capita, verificaram que há 

correlação entre as duas medidas. 
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Em 2010, Jason Barr, da Rutgers University, publicou artigo em que examinou 

458 arranha-céus construídos em Manhattan entre 1895 e 2004, considerando 

apenas os edifícios com mais de 100m de altura. O autor verificou que a altura 

dos edifícios está relacionada ao crescimento da população e do trabalho 

em escritórios, mas que também é influenciada pelos edifícios vizinhos, 

principalmente nos períodos de crescimento acelerado. Segundo o artigo, na 

década de 1920, as incorporadoras nova-iorquinas acrescentavam de quatro 

a seis andares a cada obra que faziam, com o objetivo de obter destaque no 

skyline de Nova York. 

Há conclusões pouco divergentes nas pesquisas apresentadas em relação aos 

indícios de crises econômicas relacionadas à produção dos grandes arranha-

céus. Elas convergem, no entanto, para a conclusão de que os grandes arranha-

céus são reflexo da facilitação de crédito imobiliário e ostentação, por parte da 

empresa ou do país, em detrimento de questões econômicas de viabilidade do 

edifício. 

 

Com as pesquisas apresentadas anteriormente, observa-se que as razões 

pelas quais os edifícios são cada vez mais altos estão menos relacionadas às 

suas necessidades operacionais. A título de exemplo, observa-se, nos céus do 

Camboja, um dos países mais pobres da Ásia e de economia predominantemente 

agrícola, o edifício Vattacan Capital Tower, com 39 pavimentos, 188m de altura e 

menos de 30% de ocupação. Como resultado dessa especulação das alturas, 

edifícios com pavimentos inteiros vazios tornam-se rotina nas cidades, reforçando 

o questionamento do presente trabalho acerca da permanência do arranha-céu 

na cidade contemporânea. 
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1.5 ESTUDOS DE CASO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E 
CONCLUSÕES PRELIMINARES

Apesar da celebração da tecnologia, que permite a construção de edifícios cada 

vez mais altos, a verdade é que os projetos de arranha-céus são muito mais 

produtos de especulação que soluções de arquitetura. Eles são considerados o 

maior jogo de investimentos da cidade contemporânea. A função da arquitetura é 

transcender ao que a crítica de arquitetura Ada Huxtable acertadamente chamou 

de casamento inconveniente da estética e da economia.

Se a construção dos arranha-céus é essencialmente um negócio, então ela deve 

ser viável para que a arquitetura se mantenha com a tarefa de transcendência 

aos aspectos econômicos. A partir dessas definições, serão analisados seis 

edifícios, construídos a partir da década de 1920, para avaliar a eficiência da 

planta e a conveniência da altura, sob o aspecto econômico. Conforme descrito 

no método, na Introdução, os edifícios serão avaliados, também, pelo índice de 

compacidade. 

As análises do Empire State Building e do Chrysler Building servirão para 

comparação com os demais edifícios, pois ambos foram projetados com fórmulas 

financeiras que determinaram maior rentabilidade em soluções de arranha-céus. 

Se não houve correspondência à rentabilidade proposta, foi por decisão dos 

investidores e não por desconhecimento. Serão analisados os edifícios: One 

World Trade Center, edifício mais alto norte-americano; Torres Gêmeas – World 

Trade Center, edifícios que já foram os mais altos norte-americanos; Petronas 

Tower, maior edifício da Malásia; e Ping An, maior edifício da China.
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Figura 14 - Implantação Empire State Building 

 

 

 

Tabela 04 - Eficiência Espacial Empire State Building
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pav.tipo 1 pav.tipo 2 pav.tipo 3 pav.tipo 4
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Figura 15 - Plantas Empire State Building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Perspectiva Empire State Building 

 

  

 

Tabela 05 - Índice de Compacidade Empire State Building
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estudos de caso - capítulo 2

local:

ano construção:

área total:

NOVA YORK - EUA

1928-1930

111.201,00m²

edifício: CHRYSLER BUILDING

arquitetos: William van Alen

altura: 318,90m

CHRYSLER BUILDINGestudos de caso - capítulo 2

local:

ano construção:

área total:

NOVA YORK - EUA

1928-1930

111.201,00m²

edifício: CHRYSLER BUILDING

arquitetos: William van Alen

altura: 318,90m

CHRYSLER BUILDING

estudos de caso - capítulo 2

local:

ano construção:

área total:

NOVA YORK - EUA

1928-1930

111.201,00m²

edifício: CHRYSLER BUILDING

arquitetos: William van Alen

altura: 318,90m

CHRYSLER BUILDING

1

0 25 100 200M50

Figura 17 - Implantação Chrysler Building 

 

 

 

Tabela 06 - Eficiência Espacial Chrysler Building
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Figura 18 - Plantas Chrysler Building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Perspectiva Chrysler Building 

 

  

 

Tabela 07 - Índice de Compacidade Chrysler Building  
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estudos de caso - capítulo 2
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Figura 20 - Implantação World Trade Center 

 

 

 

 

 

Tabela 08 - Eficiência Espacial World Trade Center 
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Figura 21 - Plantas World Trade Center 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela 09 - Índice de Compacidade World Trade Center  
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estudos de caso - capítulo 1

local:

ano construção:

área total:

NOVA YORK - EUA

2005 - 2014

352.279,00m²

edifício: ONE WORLD TRADE CENTER

arquitetos: Skidmore, Owings & Merrill

altura: 386,50m

ONE WORLD TRADE CENTER

estudos de caso - capítulo 1

local:

ano construção:

área total:

NOVA YORK - EUA

2005 - 2014

352.279,00m²

edifício: ONE WORLD TRADE CENTER

arquitetos: Skidmore, Owings & Merrill

altura: 386,50m

ONE WORLD TRADE CENTER

estudos de caso - capítulo 1

local:

ano construção:

área total:

NOVA YORK - EUA

2005 - 2014

352.279,00m²

edifício: ONE WORLD TRADE CENTER

arquitetos: Skidmore, Owings & Merrill

altura: 386,50m

ONE WORLD TRADE CENTER

0 25 100 200M50

Figura 22 - Implantação One World Trade Center 

 

 

 

 

 

Tabela 10 - Eficiência Espacial One World Trade Center 
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Figura 23 - Plantas One World Trade Center 

 

 

 

 

 

  

 

Tabela 11 - Índice de Compacidade One World Trade Center  



72RUMO AOS CÉUS

estudos de caso - capítulo 2

local:

ano construção:
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Figura 24 - Implantação Petronas Towers 

 

 

 

 

Tabela 12 - Eficiência Espacial Petronas Towers
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Figura 25 - Plantas Petronas Towers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Perspectiva Petronas Towers 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Índice de Compacidade Petronas Towers  
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estudos de caso - capítulo 2

local:
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Figura 27 - Implantação Ping An Building 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Eficiência Espacial Ping An Building
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Figura 28 - Plantas Ping An Building 

 

 

 

 

  

 

 

Tabela 15 - Índice de Compacidade Ping An Building 
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É possível verificar que os arranha-céus mais antigos analisados têm maior 

eficiência de planta que os mais recentes. Mesmo com a evolução tecnológica, 

que reduz a influência da estrutura na área útil do pavimento, e com o aumento 

da velocidade dos elevadores, que reduz o número de unidades em planta, os 

edifícios mais recentes têm menor eficiência que os mais antigos. Com a análise, 

é possível verificar que a evolução tecnológica permitiu o acréscimo de número 

de pavimentos, porém ela, sozinha, não contribuiu para a melhoria dos índices 

econômicos do arranha-céu. Se a rentabilidade do investimento for considerada 

a essência do arranha-céu, os aspectos tecnológicos podem contribuir com 

maior eficiência do projeto, mas a evolução tecnológica não, necessariamente, 

resulta em maior eficiência.  

É notável a comparação entre o World Trade Center e o One World Trade 

Center. Enquanto o primeiro tem ótima eficiência de planta, chegando em 

alguns pavimentos a 81%, o último tem eficiência de planta muito baixa, tendo 

pavimentos com mais área de circulação vertical e estrutura do que área útil. 

Todos os edifícios analisados têm configuração de planta de torre, com 

circulação vertical central e, portanto, atendem à eficiência da testada. Quanto à 

profundidade da sala, há grande variação em um mesmo edifício. Considerando 

circulação de 2m de largura entre o núcleo de circulação vertical e as salas 

de escritório, a profundidade ideal de até 8m é atendida em determinados 

pavimentos e não é atendida em outros. A reduzida profundidade dos espaços 

úteis aparenta ser a causa do não atendimento da eficiência de planta nos 

arranha-céus mais altos, chegando a 5,60m no Petronas Towers. Se for retirada 

a circulação de 2m, a área útil fica com 3,60m de profundidade, sendo pouco 

eficiente do ponto de vista econômico. 

O índice de compacidade analisado é semelhante em todas as propostas, 

exceto nos pavimentos de coroamento do Petronas Towers e do One World 

Trade Center, que chegam a 33% e 34%. No World Trade Center, o índice de 

compacidade chega a 89% em toda a torre.

Nos edifícios analisados, verifica-se maior preocupação em alcançar os índices 

econômicos nos arranha-céus mais antigos. Os edifícios novos rompem o 

skyline, devem ter custos de execução altos, mas atendem apenas parcialmente 

aos índices que medem a eficiência econômica da arquitetura dos arranha-céus.  
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Ada Huxtable destaca a necessidade de se reconhecer que o arranha-céu pode 

ter superado a si mesmo, em função do aumento espetacular em número de 

pavimentos e tamanho. Neste capítulo foi abordado o tema do fim da corrida 

rumo aos céus, considerando que os novos edifícios deixaram os princípios 

econômicos em segundo plano, muitas vezes visando priorizar os aspectos 

simbólicos da altura. 

Avaliando os exemplos recentes dos maiores arranha-céus do mundo, é possível 

verificar que sua existência demanda grandes investimentos: o edifício Burj 

Khalifa, considerado o maior arranha-céu do mundo, com 828m de altura, teve 

custo inicial de US$ 1,5 bilhão; o edifício The Shard, em Londres, custou cerca 

de US$ 1,9 bilhão e o One World Trade Center, em Nova York, cerca de US$ 3,9 

bilhões de dólares, sendo o recordista quanto ao custo do empreendimento. 

Para efeito comparativo, a receita tributária municipal de Porto Alegre foi de US$ 

1,87 bilhão no ano de 2016, ou seja, esses edifícios necessitaram de investimentos 

maiores do que a receita anual de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. 

Ao decidir pela não utilização das fórmulas econômicas, princípio primordial de 

existência do arranha-céu norte-americano, o arranha-céu contemporâneo corre 

o risco de tornar-se obsoleto. Como consequência, pode-se estabelecer o fim 

da corrida rumo aos céus. 

É possível relacionar o rompimento dos princípios econômicos para execução 

das mais altas torres e a teoria que apresenta a correspondência entre o fim 

dos ciclos econômicos e os maiores arranha-céus, descrita na segunda parte 

deste capítulo. Os edifícios analisados nessa teoria não priorizaram os cálculos 

de viabilidade econômica, seja pela facilidade de acesso ao crédito, seja pelo 

excesso de capital disponível. A consequência é a redução da rentabilidade do 

investimento do capital necessário à execução do empreendimento, colocando 

em risco a construção de novos arranha-céus.
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INTRODUÇÃO

No capítulo anterior foi apresentada a viabilidade econômica do arranha-céu. 

Verificou-se que sua construção é essencialmente um negócio, portanto deve 

ser rentável. Os demais aspectos que influenciaram a evolução do arranha-céu 

devem ter, por princípio, redução de custo e aumento das áreas locáveis, a fim 

de aumentar o retorno do investimento.  

O presente capítulo tratará da evolução tecnológica dos sistemas estruturais 

e infraestrutura de equipamentos do arranha-céu. A evolução tecnológica dos 

arranha-céus já foi detalhada em diversos livros de arquitetura e construção, 

bem como documentários sobre tecnologia. A cada nova necessidade, a 

engenharia cria produtos para viabilizar soluções. A cada solução inventada, 

novas possibilidades também surgem e, em uma relação de causa e efeito, 

necessidades são inventadas a partir da criação de novas soluções. Quando as 

demandas estruturais são solucionadas, outras demandas surgem e tecnologias 

de equipamentos e materiais devem evoluir para que o conjunto se adeque às 

novas necessidades humanas. 

Isso significa que, a cada evolução dos sistemas estruturais, outros desafios se 

incorporam ao edifício. Quanto mais alto, maior resistência às forças horizontais 

do vento a construção precisa suportar, tornando necessária a evolução dos 

sistemas estruturais; maior número de usuários sua infraestrutura precisará 

atender e maior distância vertical será percorrida e, portanto, a evolução dos 

elevadores terá impacto significativo na viabilidade de uso dos andares mais 

altos que a estrutura viabilizou.

Quanto maior o edifício, maior número de usuários, portanto, maior necessidade 

dos sistemas de condicionamento artificial de ar, iluminação artificial, 

infraestrutura de água e esgoto, sistemas de informação. Somente com estrutura 

e equipamentos em constante evolução, a utopia dos arranha-céus, prevista por 

muitos arquitetos como solução para a cidade do futuro, torna-se factível. 

A altura dos edifícios foi crescente desde seu surgimento, conforme dados 

coletados pelo CBTUH desde 1890. A altura dos edifícios foi elevada ano 

a ano, mas é possível observar, na cronologia da construção dos grandes 

edifícios, que durante algumas décadas os limites de verticalização não foram 
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rompidos, estagnando a competição pelo edifício mais alto. Possivelmente, a 

crise econômica mundial, provocada pelas duas grandes guerras do século XX, 

limitou o crescimento em altura das construções. Mesmo que a crise econômica 

tenha freado a expansão vertical, é possível que, durante as Guerras, a tecnologia 

tenha evoluído. 

Mesmo com a apresentação de abordagem geral sobre as principais mudanças 

dos sistemas estruturais e tecnologia, não é objetivo deste capítulo apresentar 

cronologicamente e de forma detalhada as evoluções estruturais e tecnológicas 

que viabilizaram o arranha-céu. O objetivo é analisar o aumento das áreas 

rentáveis do edifício, quando a evolução tecnológica reduziu o dimensionamento 

de estrutura e a infraestrutura permitiu maior aproveitamento dos espaços.

O presente capítulo terá, na seleção de estudos de casos, torres que foram 

viabilizadas pela evolução da tecnologia, tanto pela ampliação do espaço útil 

da planta, equilibrando a relação entre os espaços úteis e área bruta construída, 

quanto pela possibilidade de repetição do pavimento-tipo, viabilizando-a 

economicamente.
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2.1 VIABILIDADE CONSTRUTIVA DO ARRANHA-CÉU

Quando Frank Lloyd Wright projetou o edifício de 1.600m de altura, ele imaginou 

que haveria tecnologia construtiva para viabilização. O edifício Mile High Illinois, 

ou Illinois Sky-City, ou simplesmente The Illinois, foi descrito por Wright em seu 

livro A Testament, datado de 1957. O edifício, de 528 pavimentos, foi projetado 

com objetivo de abrigar todos os escritórios governamentais do Estado de 

Illinois. O edifício tinha funções comerciais, com capacidade de abrigar cerca 

de 100 mil pessoas. A área construída era de 1,72 milhão de m², com circulação 

vertical viabilizada por 76 elevadores, projetados na fachada, com objetivo de 

apresentar a paisagem aos usuários. Os elevadores percorreriam todos os 

pavimentos em apenas 60 segundos. Foi previsto estacionamento para 15 mil 

veículos e 100 helicópteros. 

  

Figura 29 - Relação entre altura do Empire State Building e The Illinois

The Illinois era uma proposta ousada para o momento em que foi concebida, 

quando o edifício mais alto do mundo, o Empire State Building, tinha menos 

de 400m de altura (Figura 29). Também era proposta ousada para quem, 25 

anos antes, havia proposto no livro The Disappearing City, de 1932, a Broadacre 

City. A cidade utópica de Wright previa a mesma população do seu edifício 

utópico: 100 mil pessoas, mas em uma cidade-jardim, em que cada família 

seria estabelecida em uma área correspondente a um acre. Broadacre City foi 

pensada considerando o deslocamento majoritário por veículos individuais, em 
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largas rodovias. Os deslocamentos horizontais foram substituídos por tecnologia 

atômica dos elevadores na proposta mais compacta de cidade utópica projetada 

pelo autor: o arranha-céu de 528 pavimentos .

Na proposta descrita acima, é possível avaliar algumas preocupações relevantes 

para viabilização do edifício. A circulação vertical precisava evoluir e o grande 

desafio era viabilizar o deslocamento dentro do próprio edifício no menor tempo 

possível. Com população equivalente a uma cidade de porte médio, o edifício 

necessitaria de grande infraestrutura de água, energia, depósito de resíduos, 

entre outros.  O edifício também deveria abrigar grande número de veículos, 

portanto subsolos deveriam ser projetados em grande escala.

Soluções estruturais, incluindo soluções para o impacto do vento na edificação, 

possivelmente tenham sido abordadas por Wright, principalmente quando 

observada a aerodinâmica da proposta formal da torre. Certamente sua proposta 

necessitaria de solução estrutural à frente de seu tempo, com soluções mais 

próximas daquelas utilizadas nos edifícios dos anos 2000, quando o atual edifício 

mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com 828m de altura, foi concebido. Diversos 

autores atribuem a forma do Burj Khalifa à inspiração no The Illinois.  

Le Corbusier apresentou o adensamento humano como solução urbana, 

viabilizada pelas novas possibilidades da técnica construtiva, gerada pela 

evolução do aço e do concreto armado. Corbusier descreveu a substituição 

da maneira de construir tradicional – uso de fundações maciças, paredes 

portantes espessas e divisões idênticas em todos os andares – por fundações 

concentradas, supressão das paredes portantes e disposição de toda a fachada 

para iluminação. O arquiteto também atribuiu à cobertura um novo uso para os 

moradores. (CORBUSIER, 1979 p. 28).

Os arranha-céus são novos na história, mas as mudanças tecnológicas para sua 

viabilização fazem seus ancestrais parecerem milenares. Este capítulo abordará 

as principais modificações estruturais que permitiram o crescimento vertical 

das torres. A mudança geográfica dos mais recentes arranha-céus pode ser 

consequência da dificuldade de execução das torres em regiões consolidadas 

das grandes cidades. Serão abordadas, sequencialmente, a evolução nas 

tecnologias de fundações, de estrutura, especialmente de estrutura em esqueleto, 

bem como as tecnologias de equipamentos e infraestrutura que contribuem para 

a exequibilidade do arranha-céu cada vez mais alto. Será avaliada a viabilidade 

econômica do arranha-céu a partir da evolução da tecnologia construtiva.
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2.2 EVOLUÇÃO DAS FUNDAÇÕES

Fundação é a parte da estrutura responsável por distribuir os esforços da 

edificação ao solo. Ela deve resistir às forças gravitacionais, ou seja, aos 

esforços verticais, bem como às forças horizontais dos ventos. Para tanto, as 

fundações dos edifícios devem ser assentadas em solo que resista aos esforços 

da edificação, seja edificação térrea ou arranha-céu.

Mesmo com a grande evolução das técnicas, a essência da fundação é a 

mesma, pois ela deve transmitir a carga da construção ao terreno pela base, 

com a resistência de ponta; pela superfície lateral, com a resistência de fuste; ou 

por combinação das duas. As fundações diretas transferem as cargas ao solo 

pela sua base e as fundações indiretas utilizam o atrito lateral para distribuição 

das cargas. Para estas, são utilizadas fundações do tipo estacas, tubulões ou 

caixões.

Figura 30 - Projeto de Leonardo da Vinci: Bate-estacas

Mesmo com as descobertas recentes, o tema fundação remonta as primeiras 

edificações. Na obra de Vitruvio é possível verificar suas considerações sobre as 

fundações das construções romanas, apresentando dados sobre dimensões, 

profundidade, distribuição das cargas e a resistência do solo, incluindo soluções 

de compactação do solo para cravação das estacas.

Apesar do conhecimento empírico, observa-se o entendimento da relação entre 

peso da edificação e distribuição da carga em solo resistente. No Renascimento 
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verificou-se um salto na tecnologia das fundações, incluindo a contribuição 

de Leonardo da Vinci com seus projetos de bate-estacas e ensacadoras 

(Figura 30). As primeiras grandes cidades mundiais surgiram em função das 

trocas comerciais, próximas aos portos de navegação de lagos, rios ou mar. A 

verticalização destas cidades foi um contrassenso do ponto de vista construtivo, 

pois os edifícios mais altos foram construídos em locais com solos menos 

estáveis e aquosos.

 

As fundações indiretas dos primeiros arranha-céus construídos em Nova York 

eram em madeira. Com a evolução tecnológica, houve a substituição do uso de 

estacas em madeira por estacas de concreto e de ferro e, por fim, por estacas 

de aço. A engenharia geotécnica ainda dava seus primeiros passos como 

ciência quando os primeiros arranha-céus foram executados. Por esta razão, 

diversos edifícios altos foram demolidos pouco mais de duas décadas após sua 

inauguração.

O Federal Building foi construído em 1879, em Chicago, e demolido 18 anos 

depois, em função de problemas estruturais. Os pilares recebiam cargas não 

uniformes, enquanto a fundação, uma laje com camada espessa, distribuía 

os esforços uniformemente no solo. Com a estabilização do edifício no solo, 

os pilares com maior carregamento afundaram mais rapidamente do que os 

demais, causando ruptura na estrutura. Seis anos após sua construção, o edifício 

precisou de reparos de custo elevado e, posteriormente, foi demolido. 

Outro exemplo de rebaixamento da construção em função da baixa resistência 

do solo foi o National Theater, na Cidade do México, construído em 1934. A 

construção afundou cerca de 1,80m após sua execução e foi necessária a 

execução de escada para acesso ao pavimento térreo. Talvez a mais conhecida 

das construções com problemas estruturais relativos ao rebaixamento do solo é 

a Torre de Pisa, construída em 1174. A edificação é conhecida por sua inclinação, 

provocada pelo estabelecimento de uma edificação em solo pouco resistente e 

pouco compactado.

O peso do edifício e o solo que recebe as cargas são os elementos que definem 

as fundações com uso de materiais mais resistentes, de maior profundidade, 

ou com maior número de elementos. As características do solo são distintas 

em cada cidade e, em uma mesma quadra, ou em um mesmo terreno, pode 

haver distinção de sua resistência, necessitando de adaptação nas dimensões 
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e natureza da fundação. 

A tecnologia das fundações teve de evoluir tão rápido quanto o crescimento dos 

edifícios em altura. Em geral, quanto mais alto, mais profundas e complexas as 

suas fundações. Quanto mais próximo da superfície é o solo resistente, menos 

profunda é a fundação.

Quase todo o solo de Manhattan é adequado para execução dos edifícios 

baixos. A estrutura de esqueleto metálico é bem mais leve que a estrutura em 

alvenaria maciça. Os edifícios com esqueleto metálico, no entanto, cresceram 

verticalmente em função da evolução estrutural e do elevador. Com o acréscimo 

de pavimentos, o edifício tornou-se mais pesado que seus antecessores. 

Em função dessa condição, uma teoria sobre a relação entre resistência do solo 

e ocupação urbana foi desenvolvida para explicar a implantação dos primeiros 

arranha-céus em Manhattan. Como não havia tecnologia construtiva para 

execução de fundações profundas no nascimento dos arranha-céus, os terrenos 

com o leito rochoso mais próximo da superfície tornaram-se mais adequados 

à implantação das construções altas. Em Nova York, essa característica é 

encontrada nos terrenos mais próximos ao Central Park, onde há, inclusive, 

afloramentos rochosos. Essa teoria é corroborada quando mapeados os 

primeiros edifícios de até 12 pavimentos, encontrados mais próximos da Canal 

Street, entre Downtown e Midtown Manhattan. 

Para distribuir as cargas e fazer a ancoragem do edifício em solo menos 

resistente, foi necessária a evolução das técnicas de fundação. Com isso, foi 

viabilizada a implantação dos arranha-céus mais recentes nos terrenos cujo leito 

rochoso encontra-se em grande profundidade, como nas regiões do Battery Park 

até o City Hall; e entre a 14th e a 34th Street. Os terrenos tinham ainda outra 

dificuldade para execução das fundações: o solo de Manhattan é saturado pela 

água. Ao iniciar a escavação, logo atingia-se a água e um solo viscoso, com 

características de areia movediça, dificultava a execução da fundação.

Um acidente na execução da linha de metrô da 7th Avenue assustou os 

construtores quanto à qualidade do solo de Manhattan. Um funcionário que 

trabalhava na linha foi tragado pelo solo e rapidamente desapareceu. Foram 

escritos artigos sobre a fragilidade do solo para construção de edifícios e 
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demarcada a localização da camada de areia movediça na área entre a 45th e 

a 75th Avenue. 

Para segurança e estabilidade das construções, houve a necessidade de a 

fundação atingir o solo rochoso, mas, principalmente, a necessidade de cuidado 

durante a execução de novos edifícios para evitar a perturbação do material 

fluido em que estavam assentadas as construções mais antigas. 

A definição do leito rochoso em Manhattan estava parcialmente correta. Conforme 

mapeado no início do século XX, o solo rochoso da região de Downtown era 

encontrado em grande profundidade, a cerca de 90m. O erro daquela teoria foi 

afirmar que as camadas eram regulares e uniformes, ou seja, que o solo rochoso 

se encontrava na mesma profundidade em uma região da cidade. Conforme 

observou-se posteriormente, o solo rochoso nas áreas próximas de Wall Street, 

que havia sido mapeada com 90m de profundidade, encontra-se a menos de 

20m de profundidade. 

Figura 31 - Fundação World Trade Center

Com os dados mais recentes sobre as irregularidades das camadas de solo, 

verificou-se que a teoria que relacionava o leito de rocha próximo à superfície 

e os primeiros arranha-céus não estava inteiramente correta. A decisão da 

localização dos edifícios tinha maior relação com as questões econômicas, de 

adensamento de edifícios em determinadas áreas da cidade, do que com a 

localização do leito rochoso. 



89VIABILIDADE CONSTRUTIVA DO ARRANHA-CÉU

Um exemplo da evolução das tecnologias de fundação ocorreu na execução 

das torres gêmeas do World Trade Center, iniciada em 1966. O terreno das torres 

era cortado por um rio e havia uma rocha a cerca de 21m de profundidade. Para 

a fundação apoiar no solo rochoso, decidiu-se criar uma grande caixa, com a 

escavação de todo o terreno de implantação do complexo a uma profundidade 

equivalente a sete subsolos (Figura 31). 

Para evitar o desabamento dos terrenos laterais, foi necessária a construção 

de paredes-diafragma nas quatro divisas do complexo. Enquanto o solo e a 

rocha estavam sendo removidos, o vazio foi preenchido com lama, para que as 

paredes-diafragma se mantivessem estáveis. Blocos de concreto armado foram 

colocados na lama até o encontro com a rocha e, posteriormente, preenchidos 

com concreto. A solução das fundações tornou-se uma espécie de banheira, 

sujeita à mesma ação do nível d’água de um navio que flutua por efeito do 

empuxo sobre o casco. As fundações do WTC flutuariam, se não recebessem o 

peso das torres, com mais de 400 mil toneladas cada.2  O material retirado para 

Figura 32 - Fundação Petronas Towers

execução da fundação e subsolo do WTC foi utilizado para o aterro da área do 

Battery Park, atual localização dos mais recentes arranha-céus comerciais de 

Nova York. 

Terrenos frágeis são obstáculos que a tecnologia das fundações precisou 

superar para viabilizar os grandes arranha-céus. O Edifício John Hancock, em 

2  Sobre a execução das fundações do WTC, verificar artigo do professor doutor Roberto Kochen, 
publicado em: http://www.geocompany.com.br/ftp/clipping1.pdf
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Chicago, também foi construído em terreno pouco resistente. Como solução, 

optou-se pela sustentação do edifício nos quatro cantos, executando-se 

numerosos caixões, com tubos de aço de 0,90m de diâmetro, com concreto 

em seu interior, para receber a carga do edifício. Atualmente, os arranha-céus 

podem ser implantados em solos argilosos ou até mesmo em solos arenosos, 

graças à evolução tecnológica das fundações. Em solo arenoso foi erguido um 

dos mais altos arranha-céus do mundo, o Petronas Towers, com a mais profunda 

fundação: cerca de 150m (Figura 32). 

As soluções de fundações de edifícios cada vez mais altos são de custo elevado 

e, necessitam de grandes áreas além do próprio terreno de implantação para 

sua execução, considerando a necessidade de instalação de equipamentos e, 

também, retirada de grandes volumes de terra do local. Essa movimentação do 

solo requer cuidados extremos, para evitar rebaixamento de lençol freático ou 

desabamentos do solo, que podem comprometer as edificações vizinhas. 
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2.3 NASCIMENTO E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA EM ESQUELETO

Até o século XIX, os materiais utilizados na construção de múltiplos pavimentos 

eram os mesmos que viabilizaram as construções de quatro pavimentos na 

Roma Antiga: pedra, alvenaria e madeira. As formas construtivas de abóbadas 

permitiam maiores vãos, mas era principalmente a espessura das alvenarias que 

viabilizava a construção em altura. 

A construção do edifício Monadock teve início em 1891, em Chicago. O edifício 

foi construído em dois momentos e por arquitetos distintos: escritório Burnham 

& Root (parte norte) e Holabird & Roche (parte sul). As duas partes tinham 16 

pavimentos e a carga da parte norte era suportada por grandes paredes de 

alvenaria maciça, com cerca de 2m de espessura. Foi o edifício mais alto com 

esse sistema estrutural já construído (Figura 33).

Figura 33 - Imagem e corte Monadock Building

A demanda surgida pela industrialização, no século XIX, aumentou a necessidade 

de espaços de escritórios nas grandes cidades norte-americanas. A solução 

estrutural vigente comprometia os primeiros pavimentos dos edifícios, devido 

às grandes espessuras das alvenarias necessárias para suportar a carga 

estrutural. Esses eram justamente os pavimentos mais rentáveis do ponto de 

vista de locação e negócios. Uma nova solução seria necessária para viabilizar 

o crescimento vertical das cidades e ela dependeria tanto de solução estrutural 
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mais eficiente quanto do uso de materiais mais resistentes. Marca-se o início do 

uso do ferro e, posteriormente, do aço, na construção dos edifícios altos e dos 

grandes arranha-céus. 

A mudança do sistema estrutural ocorreu menos de 10 anos antes do maior 

edifício de estrutura de alvenaria – o Monadock - ter sido executado. O sistema 

estrutural mais eficiente proposto foi o sistema em esqueleto, em que vigas 

e pilares substituíram as paredes espessas anteriormente necessárias para 

suportar as cargas estruturais. O novo sistema viabilizou espaços internos mais 

amplos e fachadas com maior uso do vidro. Os primeiros sistemas estruturais 

executados em esqueleto foram metálicos, inicialmente em ferro fundido e, logo 

após, em aço. 

O uso da estrutura metálica permitiu a alteração da natureza do relacionamento 

entre carga, apoio, revestimento e trama estrutural. Ainda que o esqueleto 

metálico estivesse presente nos grandes edifícios, era revestido por camadas de 

Figura 34 - Home Insurance Building e The Tower Building

tijolos e pedras, com a intenção de proteger contra incêndio, isolar a edificação, 

mas, principalmente, com o objetivo de ornamentação. Largas janelas entre a 

grelha estrutural que formava o esqueleto do edifício permitiam a maximização 

da iluminação natural e do uso dos espaços. 

Com a separação entre partes estruturais e vedação, o estilo deixou de ser a 

consequência da técnica construtiva. Poderiam ser observados, no mesmo 
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ambiente urbano, edifícios projetados segundo critérios diferentes e, até no 

mesmo edifício, partes sendo projetadas de maneiras distintas, pois o estilo 

passou a ser revestimento decorativo aplicado à estrutura geral de suporte. A 

separação de edificações de estilos diferentes era apenas espacial, mesmo que 

projetadas no mesmo momento histórico.

 

Dois edifícios marcaram o nascimento da estrutura tipo esqueleto: o Home 

Insurance Building, construído em Chicago, em 1884, com 42m de altura e 10 

pavimentos; e o The Tower Building, construído em Nova York, em 1888, com 

39m de altura e 11 pavimentos. Aquele é considerado o primeiro arranha-

céu em estrutura metálica do mundo, porém suas paredes de alvenaria ainda 

eram estruturais. Foi a solução proposta no The Tower Building que retirou das 

alvenarias o recebimento de esforços (Figura 34). 

O Home Insurance Building é considerado o primeiro arranha-céu do mundo. 

Foi construído em Chicago, em 1885, e demolido em 1931. O arquiteto William 

Le Baron Jenney utilizou vigas de aço para o esqueleto do edifício, enquanto 

as demais construções da época utilizavam tijolo. Embora tenha utilizado o 

aço, a estrutura não era pura, uma vez que as alvenarias de tijolos na parte de 

trás do edifício e as paredes de granito na base tinham função estrutural no 

descarregamento dos esforços. 

Em junho de 1888, o arquiteto Bradford Lee Gilbert subiu até o andaime 

correspondente ao 11º pavimento de uma construção em Manhattan e provou 

ao mundo a viabilidade do arranha-céu inteiramente em estrutura metálica. O 

edifício The Tower Building havia sido aprovado ainda em 1888 no Departamento 

de Edificações de Nova York. A proposta de uma estrutura tipo esqueleto era 

inovadora e a fina espessura das paredes deixou dúvidas sobre sua resistência. 

A decisão de Gilbert de adotar a estrutura de uma ponte para um edifício, mas 

desta vez utilizada na posição vertical, funcionou e tornou-se um marco para a 

disseminação dos arranha-céus nas cidades. Gilbert utilizou trilhos metálicos 

de 6m de altura como pilares e as paredes deixaram de ser utilizadas para o 

descarregamento estrutural. 

O Cimento Portland foi inventado em 1824; a argamassa reforçada com ferro, em 

1855. Após 25 anos da construção do primeiro edifício inteiramente em estrutura 

metálica do mundo, foi construído o primeiro edifício de andares múltiplos em 
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concreto armado. O Edifício Ingalls, localizado em Cincinnati, Ohio, construído 

em 1903, com 16 pavimentos, foi projetado pelo escritório Cincinnati Elzner & 

Anderson. Até a construção do Ingalls, o maior edifício construído em concreto 

reforçado no mundo tinha seis pavimentos, pois acreditava-se que um edifício 

alto, com estrutura em concreto, entraria em colapso com a ação do próprio 

peso ou com as forças dos ventos. 

O concreto armado já era visto como resultado de progressos na química e 

na matemática, considerando a precisão dos cálculos estruturais. Antes da 

construção do edifício Ingalls, o arquiteto Auguste Perret executou o edifício em 

concreto na rua Franklin, em Paris, entre 1903 e 1904, além de ter explorado o uso 

do material em diversas experiências, com a construção de fábricas e armazéns. 

Nos Estados Unidos, no início do século XX, foram executadas unidades 

habitacionais inteiras em concreto armado e o uso de paredes monolíticas pré-

moldadas. Foi na Europa, contudo, que seu uso foi intenso, principalmente na 

Alemanha e na França. O arquiteto François Le Coeur também explorou o uso 

do concreto armado na França, com a execução da sede da administração 

dos Correios em Paris (1907) e centrais telefônicas (1912 e 1914). O princípio 

construtivo desenvolvido por Le Corbusier e apresentado na Maison Dom-ino, em 

1914, com uso de lajes e pilares em concreto, permitiu a geração de inúmeras 

plantas e fachadas distintas.

A estrutura de concreto do edifício Ingalls foi proposta com reforço de barras 

de aço espalhadas na laje antes de sua concretagem, solução adotada até 

hoje. A união entre lajes e vigas na concretagem simultânea permitiu a rigidez 

da estrutura. Os pilares foram reforçados nos 10 primeiros pavimentos, com 

dimensões de 0,76mx0,86m e, nos demais pavimentos, foram dimensionados 

com 0,30mx0,30m. O edifício foi executado em oito meses. Com receio de 

colapso estrutural, somente dois anos após o término da construção foi emitido 

alvará para funcionamento das atividades do edifício. 

A separação entre estrutura e vedação permitiu a diferenciação dos pavimentos-

tipo, uma vez que a solução estrutural em esqueleto retirou a necessidade da 

construção de paredes sobre paredes. Com o uso intenso do ferro e do vidro, a 

velocidade das obras aumentou e o custo dos materiais foi reduzido. No final do 

século XIX, o arranha-céu havia sido incorporado às cidades norte-americanas, 

com seu berço estabelecido em Chicago e Nova York. 
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A viabilidade dos edifícios cada vez mais altos trouxe novo desafio estrutural: 

quanto mais alto o edifício, mais resistente ele deveria ser às forças dos ventos e 

terremotos. Em um edifício de altura moderada, a estabilidade estrutural poderia 

ser solucionada com distribuição adequada de vigas e pilares, mas em edifícios 

mais altos foi necessária nova solução estrutural.

Há duas forças distintas que atuam em um edifício. A primeira é a força vertical, 

que se refere à ação da gravidade: peso próprio da edificação, estrutura, 

vedações, revestimentos e sobrecargas de uso, como pessoas e mobiliário. As 

cargas verticais, ou gravitacionais, são transmitidas de um pavimento a outro 

pelos pilares. São acumuladas a cada andar, até chegar às fundações, que as 

transmitirão ao solo.

A segunda força que atua nas edificações é a força horizontal dos ventos ou 

terremotos. Os ventos atuam perpendicularmente ao edifício e distribuem-se, 

Figura 35 - Estrutura John Hancock Building e World Trade Center

de forma crescente e parabólica, com a altura. Sendo assim, quanto maior o 

edifício, maior a força horizontal do vento em relação ao solo. Quando o vento 

empurra a base do edifício horizontalmente, o efeito de tombamento aparece. O 

efeito de tombamento permite a comparação entre o edifício vertical e o braço 

de uma alavanca. 

Tanto a força do vento quanto seu braço de alavanca aumentam com a altura 
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do edifício. O produto de um pelo outro, que mede a tendência do edifício virar 

para o lado e desabar, aumenta na proporção do quadrado da altura. Para efeito 

comparativo, a Sears Towers deve resistir aos efeitos de ventos quatro vezes 

mais intensos que aqueles que atuam no Woolworth, que tem cerca de metade 

da altura.

Com a força horizontal, a tendência dos edifícios é movimentar-se para o lado, 

mas, por questão de conforto dos usuários, os edifícios devem ser rígidos. Nos 

primeiros arranha-céus, a rigidez estrutural era viabilizada por grelhas de colunas 

com pequenos espaçamentos entre elas e vigas altas, além do preenchimento 

com espessas alvenarias de tijolo. 

A principal evolução dos sistemas estruturais contemporâneos, para resistir às 

forças dos ventos, é o sistema estrutural que consiste na separação entre cargas 

de gravidade e cargas horizontais dos ventos em dois sistemas estruturais 

Figura 36 - Estrutura Willis Tower

distintos: núcleo interno rígido com vigas de contraventamento e armações 

externas flexíveis. 

As ligações da estrutura externa são rotuladas ou de cisalhamento, e transportam 

as cargas verticais para o solo, enquanto o núcleo rígido resiste às forças dos 

ventos. No John Hancock Building, construído em 1969 em Chicago, nova solução 

estrutural foi proposta: o núcleo rígido foi suprimido e as paredes externas, que 
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resistiriam anteriormente apenas às forças verticais, também precisariam resistir 

aos esforços relativos às forças horizontais dos ventos. Esse novo conceito 

transformou o arranha-céu em uma espécie de grande viga em balanço oca, 

presa no solo e ancorada em imensas fundações . 

Com o sistema estrutural contemporâneo, a cooperação entre dois materiais que 

atuam de maneira diferente levou à significativa redução do peso dos arranha-

céus e à redução de custos. Para efeito comparativo, o Empire State Building, 

construído em 1931, tem peso total de aço de 206,5Kg/m², enquanto o John 

Hancock Building, tem peso de 145,2Kg/m² (Figura 35).  

As Torres Gêmeas do World Trade Center tiveram solução estrutural similar 

ao John Hancock Building, com colunas externas espaçadas a cada 0,90m e 

imensas vigas externas que atuavam como paredes de cisalhamento. Ambos 

são considerados edifícios tubulares, pois as paredes externas atuam como um 

tubo oco. 

O Sears Tower, atual Willis Tower , foi construído em 1973 em Chicago, com sistema 

estrutural decorrente da evolução dos edifícios tubulares (Figura 36). A solução, 

proposta pelo engenheiro de Bangladesh Fazlur Khan, foi a combinação de um 

“feixe de tubos”, que consistia em nove tubos de seção quadrada, com 23m de 

lado cada, erguidos um ao lado do outro em um padrão de três quadrados por 

três quadrados, alcançando diferentes alturas e formando uma base de 69m de 

lado. A solução dos edifícios tubulares é considerada, ainda hoje, a mais eficiente 

para lidar com a ação dos ventos e foi utilizada, recentemente, na construção do 

atual edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. 

Uma mudança significativa ocorreu na natureza do sistema estrutural dos grandes 

edifícios. Enquanto na década de 1930, mais de 90% dos 100 edifícios mais altos 

do mundo foram construídos em aço, entre 2010 e 2017, o aço como sistema 

puro esteve presente em apenas 8% das 50 construções comerciais mais altas. 

O sistema composto aço-concreto foi utilizado em 66% das edificações. 

O concreto, que teve seu uso nos edifícios mais altos do mundo apenas em 1950, 

representando menos de 5% do total dos 100 mais altos edifícios construídos 

no período, teve seu uso ampliado em 1970 e representou, entre 2010 e 2017, 

26% dos edifícios comerciais mais altos do mundo no ranking da CBTUH. Nesse 
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mesmo período, o sistema estrutural composto esteve presente em 53% das 

construções.

O uso de concreto e aço nas construções altas é bastante distinto no mundo. A 

América do Norte é o continente que mais utiliza estrutura metálica, sendo que, 

dos 416 edifícios altos – com mais de 150m de altura – de escritórios, 67% são 

em estrutura metálica e 21% em estrutura composta (metálica e concreto). A 

Ásia tem equilíbrio no uso dos materiais, sendo que, dos 789 edifícios altos de 

escritórios, 41% são em concreto, 13% em estrutura metálica e 47% em estrutura 

composta (metálica e concreto). A Europa tem 62% dos seus 97 edifícios altos 

em concreto, e a América do Sul, 94% dos seus 17 edifícios altos também em 

concreto. Dos 50 edifícios altos do Brasil, apenas um é em estrutura metálica e, 

na Argentina, os 11 edifícios altos são em concreto. 

 

Figura 37 - Edifício Martinelli, Edifício A Noite e Edifício Kavanagh

O concreto foi protagonista na competição pelos edifícios mais altos do Brasil 

e Argentina, nas décadas de 1920 e 1930. O Edifício Martinelli, em São Paulo, 

teve início das obras em 1922 e foi inaugurado em 1929, ainda em construção, 

pois estava prestes a ser inaugurado o edifício A Noite, no Rio de Janeiro, que 

concorria pela maior altura. O Martinelli foi inaugurado com 12 pavimentos e, 

ao seu término, em 1934, tinha 30 pavimentos e 105m de altura. Entre 1934 e 

1947 foi considerado o edifício mais alto do país e, até a inauguração do Edifício 
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Kavanagh, em Buenos Aires, foi o edifício mais alto da América Latina (Figura 

37).

O Edifício Joseph Gire, conhecido como A Noite, teve início das obras em 1927 

e inauguração em 1929, com 22 pavimentos e 102m de altura. O edifício foi o 

primeiro em concreto armado inaugurado no Brasil e foi considerado o maior 

arranha-céu da América Latina até a finalização das obras do edifício Martinelli. 

Em Buenos Aires, na Argentina, o Edifício Kavanagh, de 120m de altura e 33 

pavimentos, foi inaugurado em 1936, e considerado o edifício mais alto da 

Argentina até 1950. O edifício residencial, com planta em forma triangular, foi 

considerado a estrutura em concreto armado mais alta do mundo. 

Os maiores arranha-céus mais recentes do mundo, bem como a indústria 

siderúrgica e de cimento, estão na mesma localização geográfica. 72% dos 

maiores arranha-céus construídos entre 2010 e 2017 estão localizados na China. 

O país é considerado o maior produtor de aço do mundo, com grande diferença 

para o segundo lugar: enquanto a China produziu 626,7 milhões de toneladas 

de aço em 2010, o Japão produziu 109,6 milhões de toneladas. A China também 

é considerada a maior produtora de cimento do mundo, também com grande 

diferença para o segundo lugar. Enquanto a China produziu 2,3 milhões de 

toneladas de cimento em 2013, a Índia produziu 280 mil toneladas. A mudança 

do sistema estrutural metálico para o composto coincide com a ascensão da 

China como novo centro dos edifícios mais altos.

Diversas tecnologias evoluíram graças à necessidade da altura. A evolução dos 

sistemas estruturais contou também com a evolução das tecnologias construtivas. 

A possibilidade de uso de guindastes de braços flexíveis e desmontáveis auxiliou 

a execução dos arranha-céus, erguendo pilares e vigas metálicas, além de 

permitir levar o concreto até os pontos mais altos das construções. A viabilidade 

do arranha-céu envolveu a incorporação e evolução de diversas tecnologias, 

desde tecnologias da construção até tecnologias de materiais (vidro, esquadria, 

fixação dos revestimentos externos) e tecnologias de infraestrutura (elevador, ar-

condicionado, sistemas de informação). Serão apresentadas a seguir as duas 

tecnologias que mais influenciaram a viabilidade do arranha-céu: elevadores e 

ar-condicionado. 
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2.4 EVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA

Até o fim do século XIX, houve poucos exemplares de verticalização nas cidades. 

Dessa forma, as soluções para os grandes edifícios de escritórios são muito 

recentes, tanto na história da arquitetura quanto na história das cidades que 

as abrigam. A história dos edifícios de escritórios pode ser contada a partir da 

evolução tecnológica e construtiva, a exemplo da incorporação dos elevadores 

e da climatização artificial para viabilizar pavimentos com maior profundidade. 

Elevar os homens ao trabalho nas alturas tornou-se viável graças aos avanços 

da tecnologia construtiva, mas a ativação da força de trabalho no edifício de 

escritórios, distante das fábricas, somente foi possível graças à evolução das 

tecnologias de comunicação. A evolução das tecnologias de comunicação foi 

descrita no capítulo 01. As grandes evoluções tecnológicas que viabilizaram os 

arranha-céus de escritórios aconteceram no fim do século XIX e ao longo do 

século XX.

O grande desafio assumido, quando a estrutura viabilizou o crescimento das 

construções em altura, foi o deslocamento vertical da população usuária dos 

edifícios. Com aumento no número e frequência dos usuários, a tecnologia dos 

elevadores precisou evoluir para atender às novas demandas. 

A invenção do elevador precedeu a do arranha-céu, mas apenas com a invenção 

de um equipamento de segurança desenvolvido por Elisha Otis, na década de 

1850, foi possível sua instalação nos edifícios. A consequência da implantação 

do elevador seguro foi a viabilidade do estabelecimento de comércio em 

mais pavimentos, além do térreo. Mesmo os mais eficientes elevadores atuais 

confiam no princípio dos primeiros elevadores seguros: cabos, contrapeso e 

equipamento de segurança em caso de rompimento dos cabos.

O Equitable Life Insurance Building foi construído em Nova York, em 1870, 

com sete pavimentos. Foi considerado o primeiro edifício comercial a utilizar 

elevadores. Em 1889, já era possível o transporte vertical em 13 pavimentos 

e, 24 anos depois, em 1913, o elevador foi viabilizado para atender aos 57 

andares do Woolworth Building. O elevador hidráulico, inventado em 1870, por 

William Hale, em Chicago, era mais rápido que o elevador com motor movido 
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a vapor. Em 1903, foi introduzido o motor elétrico de velocidade variável nos 

elevadores, tornando o trajeto muito mais suave, sem aceleração ou frenagem 

bruscas. A tecnologia do contrapeso permitiu o uso reduzido de eletricidade 

para o funcionamento (Figura 38).

A dimensão dos elevadores, o número de unidades e a configuração em planta 

modificam a velocidade de deslocamento dos usuários e, portanto, cálculos 

matemáticos são necessários para estabelecer os requisitos mínimos para cada 

edifício. Os elevadores são calculados para atender à demanda dos momentos 

de pico nos edifícios comerciais, ou o chamado período de cinco minutos, em 

que devem atender ao deslocamento de 12% dos usuários do edifício. 

No World Trade Center, construído na década de 1970, verificou-se a necessidade 

de um número muito elevado de elevadores, em função do grande número 

de usuários previsto. As áreas rentáveis das plantas seriam comprometidas, 

tendo em vista as dimensões do núcleo de circulação vertical. Para solucionar 

Figura 38 - Equitable Building e Woolworth

a viabilidade da planta foi proposta, pela primeira vez, a solução de pavimentos 

intermediários, em que os passageiros mudam de elevador para atingir os 

pavimentos mais altos. Dessa forma, os elevadores dos mais altos pavimentos 

têm o poço no mesmo local, em planta, dos que atendem aos mais baixos 

pavimentos, reduzindo a área ocupada em planta pelos poços (Figura 39). 

A tecnologia dos elevadores modificou consideravelmente, incorporando 
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velocidade e segurança. A velocidade do elevador a vapor era de menos de 

12m/min, enquanto o atual elevador mais rápido do mundo (instalado no Shangai 

Tower, China) tem velocidade de 73,8Km/h ou 1.230m/min, sendo capaz de subir 

120 pavimentos em menos de um minuto. A viabilidade dos utópicos elevadores 

atômicos descritos por Frank Lloyd Wright no One Mile Building – com velocidade 

de cerca de 1.600m/min – está próxima. 

Além dos elevadores, o ar-condicionado também foi fator determinante para o 

crescimento dos arranha-céus. Os primeiros arranha-céus tinham dimensões 

em planta restritas à profundidade máxima até a fachada, com janelas para 

iluminação e ventilação naturais para todo o escritório. Essa restrição deixou 

de ser fator limitante com a invenção do ar-condicionado. Com o trabalho 

administrativo, o adensamento de população em um pavimento tornou os 

ambientes insalubres. A ventilação natural não era suficiente para 

troca de ar dos escritórios e não havia controle interno de temperatura.  

Figura 39 - Corte esquemático World Trade Center

Em 1902, Willys Carrier inventou o condicionamento do ar, com a intenção 

de solucionar o problema nas fábricas. Uma fábrica de impressão de papéis 

contratou Carrier para solucionar problemas devido ao excesso de umidade do 

ar, pois a absorção da umidade fazia que o papel dilatasse e a tinta borrasse. 

Carrier propôs o resfriamento do ar da fábrica, pois ele entendia que o resfriamento 

resultaria na retirada da umidade do ambiente. 
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Na década de 1920, alguns prédios públicos foram condicionados, mas foi no 

final da década de 1930 que Carrier desenvolveu um sistema de distribuição 

de ar em alta velocidade por meio de dutos, com economia dos espaços em 

relação aos sistemas utilizados na época, que foi implantado nos grandes 

edifícios. O ar-condicionado é responsável pelo maior consumo energético de 

um edifício.  O sistema de água resfriada é o sistema mais comum nos novos 

arranha-céus, e influencia na altura dos pavimentos, em função do espaçamento 

necessário entre a laje e o forro para passagem dos dutos, além do coroamento 

dos edifícios, para criação de espaços de torres de arrefecimento.

Outras tecnologias tiveram que evoluir com o aumento de áreas dos arranha-

céus. Com a população equivalente a uma cidade, a distribuição de energia, 

a necessidade de geradores, os transformadores, a distribuição de água e o 

tratamento de esgoto, enfim, toda a infraestrutura urbana foi concentrada no 

edifício, criando desafios tecnológicos. 

 

Figura 40 - Burj Khalifa vista superior

Além da necessidade de a infraestrutura atender a toda a população usuária do 

edifício, a conexão da infraestrutura do edifício e da cidade pode ser precária. 

O Edifício Burj Khalifa, localizado nos Emirados Árabes, produz 15 toneladas de 

esgoto diário. É necessária a retirada diária do esgoto produzido, por dezenas 

de caminhões, em função da ausência de sistema de tratamento no município 

(Figura 40).
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Verifica-se, nessa breve descrição cronológica da evolução das construções, 

que as demandas geradas pelos arranha-céus foram prontamente atendidas 

pelo surgimento de tecnologias necessárias para sua execução. Com o uso 

disseminado da tecnologia criada, houve redução de custos de implantação 

dessa tecnologia em outros edifícios, viabilizando economicamente as 

construções. 

Observam-se, também, as demandas geradas pelos edifícios nas cidades, 

com a concentração da população e suas consequentes necessidades, desde 

as instalações hidrossanitárias até as necessidades de deslocamento. Não é 

objetivo da presente tese analisar a viabilidade econômica do edifício do ponto 

de vista urbano, nem mensurar o custo do alto adensamento humano em um 

só terreno da cidade. Considerando o arranha-céu como a materialização do 

retorno financeiro ao investidor, é objetivo deste capítulo analisar se os edifícios 

viabilizados pelas tecnologias se tornaram mais rentáveis economicamente. Tais 

informações serão apresentadas nos estudos de caso. 
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2.5 ESTUDOS DE CASO DE VIABILIDADE CONSTRUTIVA E 
CONCLUSÕES PRELIMINARES

Este capítulo teve como objetivo apresentar as principais alterações dos arranha-

céus relativas à evolução dos sistemas estruturais e inovações tecnológicas 

de infraestrutura. O primeiro arranha-céu em estrutura metálica foi construído 

há mais de 130 anos, enquanto o primeiro edifício comercial com elevador do 

mundo foi construído há quase 150 anos. 

No capítulo anterior foram apresentados estudos relativos à eficiência das 

plantas dos arranha-céus. Os primeiros edifícios deveriam atender a relação 

de 70% a 75% de áreas úteis nas lajes, enquanto os estudos mais recentes 

apontam para a necessidade de eficiência das plantas entre 80% a 85%. Com 

as inovações destacadas nesta parte do trabalho, parte-se do princípio que o 

avanço tecnológico possibilita a superação dos índices de eficiência das plantas 

apresentados nos estudos anteriores.  

Para avaliar as consequências da evolução tecnológica na eficiência da planta, 

foram analisados três arranha-céus, sendo dois deles apresentados nesse 

capítulo. O primeiro arranha-céu analisado é o Woolworth Building, construído 

em 1913, com 57 pavimentos e 241m de altura. O segundo é o Willis Towers 

–  antigo Sears Towers –, construído em 1973, com 110 pavimentos e 440m de 

altura. O último arranha-céu analisado é o Ping An, construído entre 2010 e 2017, 

com 116 pavimentos e 555m de altura. 

Se a suposição apresentada anteriormente está correta e a evolução tecnológica 

alterou a eficiência da planta, a relação entre área útil e área total do Ping An deverá 

ser significativamente mais eficiente que a relação do Willis Towers, construído 

mais de 30 anos antes e que deverá ser significativamente mais eficiente que 

a relação do Woolworth Building, construído 60 anos antes. Para comparação, 

optou-se pela análise dos pavimentos-tipos com áreas semelhantes.
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Figura 41 - Planta dos edifícios: Woolworth, Willis Towers e Ping An

Figura 42 - Fotos: Woolworth Building, Willis Tower e Ping An 

Tabela 16 - Eficiência de Planta
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As plantas dos exemplos analisados apresentam eficiência de 75,1% do 

Woolworth, 66,4% do Willis Towers e 67,9% do Ping An. Isso significa que, 

mesmo com a evolução dos sistemas estruturais e dos elevadores, o edifício 

mais recente, entre os analisados, teve menor eficência de planta que o mais 

antigo.  Observa-se, nas plantas do Ping An e Willis Towers, áreas destinadas à 

infraestrutura de lógica, elétrica e ar-condicionado, que influenciaram a redução 

da eficiência da planta. Apesar da maior eficiência do Woolworth, é provável que 

exista menor flexibilidade de layout em função da definição da estrutura na área 

útil da planta. 

A análise feita para este capítulo é pontual e ocorre apenas em três edifícios, porém 

seu resultado corrobora com os estudos apresentados no capítulo anterior, que 

apontam para índices de eficiência de planta muito próximos em quase 150 anos 

de existência do arranha-céu, mesmo quando novas tecnologias superaram as 

anteriores. Nem mesmo a evolução dos elevadores alterou expressivamente 

os parâmetros relativos à eficiência da planta, sendo que tiveram velocidade 

de percurso aumentada mais de 100 vezes desde sua instalação no primeiro 

edifício comercial. 

Estudos sobre a evolução dos elevadores mostram o aumento da velocidade 

de percurso, a possibilidade de deslocamento horizontal para que uma cabine 

possa atender a mais de um fosso de elevador, ou até a mudança para sistema 

eletromagnético. A maior velocidade dos elevadores permitirá a redução do 

número de unidades no pavimento e, assim como a redução das dimensões 

dos elementos estruturais, poderá aumentar a eficiência da planta. 

Analisando quase 150 anos de história dos arranha-céus e avaliando as previsões 

de mudanças tecnológicas previstas para a circulação vertical e sistemas 

estruturais para os próximos anos, é possível afirmar que os critérios adotados 

para análise de viabilidade econômica da planta serão mantidos. 
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INTRODUÇÃO

No capítulo anterior foi apresentada a viabilidade construtiva do arranha-céu. 

Foi verificado que, mesmo com a evolução tecnológica, não houve significativo 

aumento da eficiência da planta, permitindo que os cálculos de eficiência que 

definiram as plantas dos arranha-céus do início do século XX, possam ser 

replicados nos arranha-céus mais recentes. Os edifícios mais recentes têm 

necessidade de mais espaços para abrigar novas tecnologias e infraestrutura, 

como lógica, ar-condicionado, shafts, entre outros. Além disso, a legislação de 

prevenção de incêndio é, atualmente, mais restritiva, exigindo maiores áreas 

de escadas e antecâmara no pavimento tipo. Por fim, o número de elevadores 

também aumentou, conforme o aumento do número de pavimentos, exigindo 

área do núcleo rígido maior nos pavimentos dos arranha-céus mais recentes. 

O presente capítulo abordará um tema que também interfere na viabilidade 

econômica do arranha-céu, pois tratará da evolução da legislação urbanística 

na cidade moderna e contemporânea. É frequente verificar a inadequação da 

escala dos arranha-céus contemporâneos à cidade em que foram implantados. 

Os novos arranha-céus rompem os limites de altura e a cidade existente parece 

inapropriada para tais edifícios, seja pelo subdimensionamento do traçado viário, 

seja pela proximidade das torres, consequência da dimensão reduzida dos 

lotes para esse tipo de empreendimento. A adequação da legislação urbana à 

necessidade contemporânea da altura é evidenciada nas constantes alterações 

de parâmetros construtivos e nas normativas de recuos e afastamentos. 

Construções mais baixas são demolidas e lotes são unidos para sediar as 

grandes construções, mantendo a cidade em constante transformação. 

Para viabilizar os arranha-céus, verificam-se soluções urbanas distintas: a 

primeira delas é a reconstrução da cidade existente, com o objetivo de adequá-

la à escala das novas construções, com a alteração da legislação para corrigir 

os problemas gerados pela concentração urbana. A segunda solução é a 

segregação das construções contemporâneas em quadras e bairros inteiros, 

projetados para atender a demanda dos arranha-céus. Não há limites urbanos 

para os grandes empreendimentos, pois as cidades, ou parte delas, nasceram 

contemplando os projetos de grandes construções. 

A construção dos grandes edifícios foi viabilizada, inicialmente, pela ausência de 
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legislação urbana em algumas cidades e, logo a seguir, por legislações que se 

anteciparam ao surgimento de novas tipologias construtivas. Edifícios tiveram 

seus desenhos definidos pelas diretrizes da legislação e pela malha urbana, 

tornando-se mais altos, mais estreitos, em formato de bolo de noiva, com pátio 

interno, ou outras soluções projetuais orientadas pelas diretrizes urbanas. 

Cidades também foram redesenhadas pelos edifícios, pois renovaram suas 

diretrizes após avaliar uma decisão projetual não verificada anteriormente. 

Ao desenhar os recuos e planos inclinados que a legislação urbana exige, é 

possível caracterizar uma massa, da qual o arquiteto pode apenas remover e 

esculpir em três dimensões, mas jamais acrescentar algo a ela. Hugh Ferriss 

apresentou essa afirmativa ao expor seus desenhos relativos à lei de zoneamento 

de Nova York de 1916, representando a massa que define as dimensões gerais 

do edifício. É possível concluir, portanto, que a morfologia e legislação de uma 

cidade conduziram à eficiência econômica de seus edifícios, mais que de outra, 

favorecendo o principal objetivo do edifício, que é dar retorno financeiro ao 

investidor. 

Algumas cidades inibiram a execução dos arranha-céus, não apenas por limitar 

altura, mas por terem parâmetros que impediram plantas e construções eficientes 

do ponto de vista econômico. Analisar as mudanças ocorridas na arquitetura em 

função da adaptação às questões urbanas é também o desafio do presente 

capítulo. Por fim, nos estudos de caso serão analisadas as localidades dos 

arranha-céus mais altos do mundo, para investigar se os limites definidos pela 

legislação urbanística são fatores impeditivos para o surgimento dos novos 

arranha-céus. 

Ao analisar a legislação urbana de uma cidade específica, é possível verificar 

a cidade desenhada a partir da execução dos novos edifícios. Os parâmetros 

estabelecidos nas diretrizes urbanísticas podem definir as tipologias dos edifícios 

e, por fim, os edifícios definirão o desenho dos espaços públicos urbanos, seja 

pelos vazios entre as construções, seja pela definição de uso dos primeiros 

pavimentos e sua integração com os espaços públicos. 
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3.1 O ARRANHA-CÉU NA CIDADE AMERICANA

“The American building is that familiar place where we practice and fulfill the ritual 
transactions of our lives; here we may live or work, study or trade, find comfort or

 be laid in our coffin – the American building cannot help but be like us” 
(SMITH, 1996 p. 7)3

As cidades norte-americanas iniciaram o controle do uso do solo na metade 

do século XVII, quando o Conselho da Colônia Holandesa estabeleceu limites 

para a localização das residências na Nova Amsterdã, futura Nova York.  A 

Comunidade de Massachusetts autorizou, em 1692, a divisão da região em 

zonas de mercado, que proibiu a implantação dos abatedouros nessas áreas. 

Em Cambridge, as casas deveriam, por decreto, ser recuadas cerca de 2m da 

rua. Essas foram as primeiras amostras de restrições urbanísticas, que podem 

ter sido o embrião dos planos de ordenação e regulação do solo nos Estados 

Unidos.

Nova York e Chicago iniciaram a implantação de edifícios altos em períodos 

semelhantes, viabilizada pelas questões econômicas ligadas à evolução dos 

meios de produção. O grau de intervenção estatal, por meio da legislação, 

determinou quão alto seriam os edifícios das duas cidades. Enquanto Chicago 

liderou a corrida dos grandes edifícios rumo aos céus ao final do século XIX, foi 

a liberação da regulação urbanística em Nova York que permitiu que esta fosse 

a cidade-sede dos maiores arranha-céus do século XX. Mesmo que os interiores 

dos edifícios comerciais de Chicago e Nova York fossem muito semelhantes 

na distribuição das salas, circulação e núcleo de circulação vertical, a tipologia 

da edificação definida pela regulação de altura, ocupação do lote e recuos os 

difere. 

As restrições urbanísticas de Chicago fizeram com que, em 1931, o edifício mais 

alto da cidade tivesse 45 pavimentos, ou cerca de 190m de altura, enquanto em 

Manhattan 16 torres ultrapassavam essa altura, incluindo o Empire State Building, 

com cerca de 380m de altura. 

Nova York e Chicago foram os berços dos arranha-céus, iniciando sua 

verticalização no mesmo período histórico. Apesar disso, os desenhos dos 

3  “O edifício americano é aquele lugar familiar onde praticamos e realizamos as transações rituais 
de nossas vidas; aqui podemos viver ou trabalhar, estudar ou trocar, encontrar conforto ou deitado em nosso 
espaço confinado - o edifício americano não pode deixar de ser como nós.” (trad. nossa)
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edifícios das duas cidades diferem-se substancialmente. As próximas partes 

tratarão da análise comparativa da evolução dos grandes edifícios a partir das 

relações com a legislação e a malha urbana nas duas cidades, para verificar a 

relação entre legislação urbana e viabilidade econômica do arranha-céu.  

3.1.1 Chicago 

A história dos edifícios em altura inicia em Chicago. O estilo de edifício monobloco 

em estrutura de ferro, com reduzidos ornamentos e modulação de esquadrias, 

foi preponderante na reconstrução da cidade após o Grande Incêndio. Essa 

tipologia caracteriza a arquitetura da Escola de Chicago, sendo Sullivan um de 

seus principais representantes. Os edifícios de Chicago, conhecidos como os 

cloud-pressers (ferros de passar nuvens), contrastavam em altura e volumetria 

com os de Nova York. É necessário o entendimento das condições urbanísticas 

e econômicas que definiram a arquitetura das duas cidades. 

A história da cidade começa em 1795, com a fundação do posto comercial 

Fort Dearborn, no local onde atualmente é a esquina da Avenida Michigan com 

a Wacker Drive. O posto, incendiado pelos índios americanos em 1812, foi 

reconstruído em seguida e, finalmente, demolido em 1857.

No assentamento existente após a fundação do posto, onde futuramente seria 

Chicago, moradores lutavam para sobreviver ao inverno rigoroso e às doenças. 

Quando o Canal Erie foi concluído, em 1825, surgiram novas oportunidades de 

negócio para seus habitantes. O Canal Erie conectou o Rio Hudson com o Lago 

Ontario, tornando-se importante rota de navegação: Nova York aos Grandes 

Lagos e, consequentemente, ao interior das terras norte-americanas. Com 

aumento do comércio, Fort Dearborn expandiu e a conexão do Lago Michigan 

com o Rio Mississipi tornou-se importante rota de navegação até Nova Orleans. 

O deslocamento de produtos ainda era feito por animais de carga e não havia 

estradas de ferro, daí a importância da abertura do canal. 

Em 1830, Chicago foi transformada em vila. Em 1833, ao se tornar ponto de 

transferência de embarcações nos Grandes Lagos, foram estabelecidos novos 

assentamentos e, em 1835, a população de Chicago era de 3 mil habitantes. A 

maior ocupação dos trabalhadores acontecia nas serrarias e armazéns na cidade. 

As indústrias se estabeleceram pela facilidade na distribuição da produção por 
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todo território norte-americano. 

Na década de 1830, foram projetadas, em Chicago, 58 quadras com dimensões 

de cerca de 110mx100m e ruas com 20m a 25m de largura. Os edifícios seguiam 

o alinhamento predial e as quadras tinham pátio central. Muitas vezes, uma ruela 

cruzando sentido Norte-Sul ou Leste-Oeste dividia a quadra em duas partes, 

com a finalidade de permitir o acesso de pedestres e a entrada de luz nos pátios 

(Figura 43). 

Com o crescimento populacional, os usos tornaram-se incompatíveis e, em 

1837, quando Chicago foi transformada em cidade, foi estabelecida a primeira 

legislação com restrições construtivas com foco na saúde pública, incluindo o 

distanciamento dos abatedouros ou a redução da capacidade de abate quando 

estabelecidos próximos às residências. 

Figura 43 - Divisão das primeiras 58 quadras de Chicago

Em 1848, o ritmo do desenvolvimento industrial de Chicago acelerou após a  

conclusão do canal de Illinois e Michigan, que conectou o Rio Chicago ao Rio Des 

Plaines (afluente do Rio Illinois). O canal transformou Chicago no principal porto 

no coração do país, o que levou à conexão com o transporte terrestre, a partir da 

implantação do principal terminal ferroviário dos Estados Unidos. Na metade do  

século XIX, Chicago tinha cerca de 30 mil habitantes. Atualmente, 50% da carga 

transportada pelas ferrovias dos Estados Unidos passa por Chicago. 
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A consequência do grande investimento em infraestrutura foi o estabelecimento 

das indústrias próximo ao transporte fluvial e ferroviário, principalmente 

serrarias, indústrias de grãos, destilarias e processamento de alimentos. Com 

possibilidades de emprego, Chicago atraiu cerca de 10 mil imigrantes europeus 

e seus descendentes, com postos de trabalho nas fábricas e frigoríficos. 

Após superar uma epidemia de cólera, foram executados sistemas de 

distribuição de água e, em 1850, iniciadas as obras para o sistema de esgoto, 

sendo necessário elevar as ruas cerca de 1,5m da altura original. A cidade 

foi gradativamente restringindo a implantação de usos indesejáveis e, em 

1851, foram estabelecidos mecanismos de controle e definição do que seria 

considerado perturbação, bem como suas formas de punição, etc. Em 1853, a 

cidade já tinha 60 mil habitantes.

 
“Any tanner, skinner, or other persons who shall bring to or keep for a period of 

twenty-four hours in any part of the city, except where the same are to be 
manufactured, any undressed or uncured hides, skins or leather, or blubber,

shall be subject to a penalty of five dollars for each offense”, noted Section 7” 
(SCWIETERMAN, et al., 2016 p. 5)4

Em 10 de outubro de 1871, a chuva caiu sobre Chicago e extinguiu o incêndio 

que iniciara dois dias antes, e que mesmo o Corpo de Bombeiros admitira estar 

fora do controle. A cidade tinha 300 mil habitantes quando o Grande Incêndio 

ocorreu. Entre as consequências desastrosas, estavam a morte de 300 pessoas 

e cerca de 100 mil desabrigados, com destruição de mais de 18 mil construções, 

além da área destruída de quase 8km de comprimento por 1km de largura. O 

incêndio iniciou em um estábulo na zona oeste da cidade, ocorrendo em período 

de grande seca no Estado de Illinois.

Diversos edifícios importantes foram destruídos, entre eles a antiga sede do 

jornal Chicago Tribune. O Water Tower e a Estação de Bombeamento estavam 

entre os poucos edifícios que sobreviveram ao fogo. A reconstrução da cidade 

foi rápida e grande parte do entulho foi transformado em material para aterro do 

Lago Michigan, formando as bases do Grant Park, Millennium Park e Art Institut 

of Chicago. 

Em 1872, Chicago regulamentou as atividades que afetavam saúde, segurança 
4  Qualquer curtidor de couro, negociantes de peles ou outras pessoas, que devem trazer ou manter 
por um período de vinte e quatro horas em qualquer parte da cidade, exceto onde os mesmos devem ser 
fabricados, peles, peles ou couros desgastados ou não curados ou gorduras, será sujeito a pena de cinco 
dolares por cada transgressão. (trad. Nossa)
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e bem-estar dos cidadãos. Foram definidos parâmetros construtivos, com 

determinação da resistência das estruturas dos edifícios – construções em 

madeira foram restritas – e restrição dos locais para estocagem dos materiais 

inflamáveis. 

As limitações, em virtude do risco de incêndio, foram inicialmente definidas na 

área central, mas não contemplavam as áreas de expansão. Somente em 1874, 

quando as seguradoras ameaçaram o embargo de Chicago, a legislação de 

prevenção de incêndio finalmente foi definida para toda a cidade. 

Além da severa legislação para impedir novos desastres, foi criado departamento 

de construção para fiscalização da aplicação do Código, sendo Chicago 

a pioneira na criação desse instrumento de controle das construções. Na 

reconstrução da cidade, não foi alterada sua configuração original, mas o que a 

diferenciou do período anterior ao incêndio foram as alturas das construções no 

centro de negócios, em virtude do uso de novas tecnologias. 

Figura 44 -Edifício Home Insurance Building e Edifício Monadnock

O período pós-incêndio inaugurou a era de edifícios em estrutura metálica e 

vedação em alvenaria de tijolos. Na década de 1880, diversos arranha-céus  

foram construídos, entre eles o Home Insurance Building. O edifício, construído 

em 1884, tinha 10 pavimentos, localizava-se nas esquinas da rua La Salle e 

Adams, e foi demolido em 1931. A La Salle Street foi palco do rompimento do 

estilo dos edifícios, que deixaram o “estilo caixote”, resultando em formas cuja 

preocupação era a melhora da iluminação natural dos escritórios. (CURTIS, 2008 

p. 57).
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O Edifício Monadock, de John Wellborn Root e Daniel Burnham, de 1884-91, 
também enfrentava tais questões (lutar com um problema de conferir uma 

imagem cívica a uma tecnologia padronizada crua, e de qual seria o papel de 
uma “sensibilidade mais elevada” em um ambiente comercial), mas, em 

contraste, era uma entidade escultórica completamente solucionada – uma 
obra de objetividade e clareza insuperáveis. (CURTIS, 2008 p. 44)

O edifício Monadnock foi inaugurado em 1891, com 16 pavimentos, pouco antes 

da restrição das alturas máximas estabelecida pelo Código Municipal de 1893. 

Um dos críticos norte-americanos da época, Montgomery Schuyler, define o 

edifício como uma das mais efetivas e bem-sucedidas edificações comerciais 

viabilizadas pela invenção do elevador. Segundo o crítico, suas nuances e 

refinamentos traziam expressividade latente, sendo que, em sua ausência, 

haveria a nudez de uma fábrica (Figura 44). 

O transporte pelas águas permitiu facilidades na distribuição da produção e fez 

com que Chicago tivesse o segundo boom de desenvolvimento. Em 1889, foi 

anexada, ao território da cidade, área de cerca de 320km², quadruplicando seu

Figura 45 - Reversão do sentido do fluxo do Rio Chicago, 1900

tamanho original, inserindo na cidade as localidades do Hyde Park, Kenwood e 

Pullman. A população de Chicago passava, pela primeira vez, de um milhão de 

habitantes. 

O crescimento populacional resultou em problemas urbanísticos graves, como 

congestionamento, poluição, barulho e diversos conflitos de vizinhança. Com a 

operação das locomotivas no lugar dos bondes elétricos, os ruídos e poluição 

pioraram. O crescimento acelerado sobrecarregou os sistemas de distribuição de 
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água e esgoto. Para escapar do caos, os moradores mais abastados deixaram 

as áreas centrais, migrando para os subúrbios.  

Uma solução de engenharia muito impactante para a cidade e para o mundo 

foi a reversão do sentido do fluxo do Rio Chicago, que fluía, originalmente, em 

direção ao Lago Michigan e passou a fluir na direção do Rio Mississippi. No 

Mississipi era desembocado o esgoto da cidade e, em seu sentido natural, o Rio  

Chicago o transportava para o Lago Michigan. As obras de inversão do sentido 

do rio duraram oito anos, envolveram 8.500 trabalhadores e foram concluídas 

em janeiro de 1900, eliminando a principal fonte de poluição do lago (Figura 45). 

As mesmas máquinas e métodos seriam utilizados para as obras do Canal do 

Panamá, alguns anos depois.

Na década de 1890, havia diversos proprietários de metade de quadras ou até 

quadras inteiras. The Loop, como é chamada a área central de negócios da cidade, 

foi limitada pela plataforma elevada de transporte (Figura 46). Os menores lotes  

Figura 46 - The Loop Chicago

vendidos tinham cerca de 50m de testada por 55m de profundidade, quase o 

dobro da testada dos terrenos de Manhattan.

No período em que ainda não havia limitação de altura, alguns edifícios estreitos 

ocuparam pequenos lotes, como o The Reliance Building, construído entre 

1890 e 1894, por Burnham e Root, no coração do The Loop. Nesse edifício, 

a repetição ordenada da estrutura do tipo esqueleto foi considerada, pelo 

historiador de arquitetura suíço Sigfried Giedion, o verdadeiro ancestral dos 
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edifícios transparentes da década de 1920. 

O livro “Form Follows Finance”, Wills (1995 pp. 51,52) apresenta a relação entre 

as dimensões dos lotes em determinados setores da cidade e a tipologia dos 

edifícios.  Ao Sul do “The Loop”, os terrenos tinham dimensões próximas a 20m 

de testada por 120m de profundidade, sendo estes os terrenos de muitos dos  

edifícios da Escola de Chicago. Os edifícios implantados nesses lotes tinham 

boa iluminação e vista para a rua. Edifícios como o Old Colony e o Monadock 

foram implantados nestes terrenos. 

O Código Municipal de 1893, que vigorou em Chicago até 1923, restringiu a 

altura dos edifícios para 40m, com 10 a 11 pavimentos. Ao propor a restrição da 

altura, a prefeitura tentou corrigir a distorção do excesso de unidades imobiliárias 

construídas até então, que levou ao número excessivo de imóveis vazios nos 

edifícios executados após a crise financeira de 1893, ou seja, a primeira recessão 

imobiliária da cidade. A restrição na altura fez aumentar o contraste entre os 

Figura 47 - Old Colony Building e Masonic Temple - Imagem e comparação da altura com  

os demais edifícios do entorno

edifícios de Chicago e Nova York e, no mesmo período em que havia limitação 

de altura em Chicago, foram construídos edifícios com mais de 200m de altura 

em Nova York.

O Edifício Masonic Temple foi um dos últimos a serem construídos sem os 

limites de altura definidos pelo Código de 1893. O edifício, inaugurado em 1894 

e demolido em 1939, com mais de 90m de altura, localizava-se na esquina das 
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ruas State e Randolph. O último edifício aprovado sem limitação de altura foi o 

Old Colony Building, com 17 pavimentos, inaugurado em 1894, localizado na 

Rua 407 S. Deaborn (Figura 47). 

O Código de 1893 foi alvo de grandes protestos dos incorporadores imobiliários 

pois, além da restrição de altura, foram estabelecidos recuos frontais e 

afastamentos laterais. Com recuos obrigatórios, os edifícios afastaram-se das 

laterais e tornou-se necessário o trabalho nas quatro fachadas. Os construtores 

começaram a trabalhar com coberturas inclinadas nos edifícios, uma vez que 

a ocupação do espaço abaixo do telhado permitia acréscimo no número de 

pavimentos, excedendo, na prática, a altura permitida pela lei. 

O contraste entre os edifícios de Chicago e Nova York é resultado da restrição 

das alturas promovidas pelo Código de 1893, mas também pelas diferentes 

dimensões dos lotes nas duas cidades. Chicago tinha lotes mais largos e, 

adicionada à restrição de altura, criou a tipologia de edifício baixo, largo e com  

Figura 48 - Columbian Exposition, Chicago, 1893

pátio para iluminação central, como o Rookery e o Masonic Temple. Havia mais 

de 40 edifícios com essa mesma solução de planta em 1909. 

Os edifícios estreitos inviabilizavam a proposta do pátio central, muito apreciada 

pelos proprietários das terras. Raros eram os edifícios em Chicago cuja solução 

de planta configurava o “H”, em que pátios eram voltados para as ruas. O 

cenário de Chicago tornou-se mais homogêneo do que o de Nova York, que já 

despontava com as torres no mesmo período. 
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 “If you look a tour streets, you will find that the typical building of Chicago is the 
hollow square type,” asserted architect George C. Nimmons to the Zoning 

Committee of the Chicago Real Estate Board in 1922.” (WILLS, 1995 p. 49)5

Foi no mesmo ano de implantação do Código, também em 1893, que ocorreu a 

Exposição Universal Colombiana (Figura 48), revelando a arquitetura americana 

apenas 22 anos após o Grande Incêndio. A Feira foi dirigida por Daniel H. 

Burnham. Naquele momento, a cidade estava sendo reconstruída, prevalecendo 

os edifícios comerciais de estrutura metálica no Loop. Foram executados grandes 

edifícios clássicos no centro da Feira, daí o apelido de Cidade Branca. Um dos 

edifícios da exposição foi reconstruído para se tornar o Museu da Ciência e 

Indústria. O edifício Transportation Building, de Louis Sullivan, foi a exceção dos 

edifícios clássicos, com uso de ornamentos de inspiração turca.  

Em 1909, foi publicado o Plano de Chicago, desenvolvido por Daniel H. Burnham 

e Edward H. Bennett. O plano discutia o futuro da cidade a partir do controle de 

sua expansão urbana. Tinha como principal proposta a criação de parques e 

grandes avenidas, integrando os sistemas de transporte e a organização dos 

grandes edifícios a partir deles. O cinturão verde, que atualmente permanece 

na área metropolitana de Chicago, foi proposto no Plano, que também definiu 

que cada munícipe morasse a uma distância do Lago Michigan possível de ser 

percorrida a pé. 

O Plano de 1909 aproximava o urbanismo americano às novas propostas urbanas 

europeias, como Paris de Haussmann. Entre 1918 e 1920, a Michigan Avenue foi 

alargada e transformada em boulevard, além do início da construção da Michigan 

Avenue Bridge. Essas obras viabilizaram a construção de diversos arranha-céus 

na década de 1930. Enquanto o desenho da cidade foi desenvolvido pelo Plano 

de Chicago de 1909, a ocupação dos lotes e o volume dos edifícios foram 

influenciados pelo próximo plano, de 1923. 

Chicago se estabeleceu como cidade comercial no fim do século XIX e início do 

século XX, pouco antes da 1ª Guerra Mundial, quando a população da cidade 

era próxima de 2,5 milhões de habitantes. Ao contrário das cidades europeias, 

as cidades americanas não estavam devastadas após a guerra, sendo que as 

bases comerciais e industriais do urbanismo americano permaneceram intactas 

5  “Se você olhar as ruas de um passeio, você achará que o edifício típico de Chicago é o tipo quadrado 
oco ", afirmou o arquiteto George C. Nimmons ao Comitê de Zoneamento do Chicago Real Estate Board em 
1922” (trad. Nossa)
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e em pleno desenvolvimento. As indústrias se prepararam para produção de 

armamentos, enquanto a indústria da construção civil diminuiu o ritmo. Com o 

fim do conflito, em 1918, foi a vez da indústria de armamentos reduzir seu ritmo, 

e novamente a indústria da construção civil retomou as atividades. No entorno 

do Loop, dezenas de novos edifícios foram construídos com a máxima altura 

permissiva, além da implantação do cais municipal – Navy Pier – e expansão das 

ferrovias e rodovias. 

O rápido crescimento populacional de Chicago deixou a cidade caótica, com 

implantação de edifícios residenciais, comerciais e industriais sem restrições de 

zoneamento. Os trilhos de trem percorriam a cidade no fim do século XIX, o 

saneamento básico era insuficiente e as indústrias poluíam com fumaça, odores 

fétidos de restos de animais mortos nos abatedouros, que se localizavam 

próximos às moradias. 

Em 1919, Charles M. Nichols, pertencente ao Conselho Imobiliário da Cidade 

de Chicago, apresentou aos profissionais os benefícios do controle do uso do 

solo. Para reforçar a importância do controle, ele comparou a cidade ao corpo 

humano, em que cada órgão desempenha suas funções sem interferir nos 

demais. Da mesma forma, com distribuição científica dos setores na cidade, 

menos atritos existiriam e mais eficiente a cidade se tornaria. 

A legislação de Chicago alterou significativamente o zoneamento da cidade. 

O novo zoneamento apresentou quatro classificações de uso para a cidade: 

residencial, de edifícios residenciais, comercial e industrial. Na zona residencial 

era também permitida a instalação de igrejas, escolas e parques. Os distritos 

comerciais e industriais foram divididos em três tipos, que se diferenciavam 

pelos transtornos gerados pelo uso permitido, como barulho, odores e período 

do dia que haveria atividade. As maiores restrições de uso ocorriam nas áreas 

próximas às áreas residenciais. 

Em 1922, foi apresentado o resultado do concurso de projeto para a nova sede 

do Chicago Tribune, que, para Benevolo (1994 p. 454), foi o primeiro concurso de 

arquitetura de ressonância mundial. O concurso estabeleceu premiação de um 

milhão de dólares e a premissa estabelecida em edital era a previsão da proposta 

de “um dos edifícios mais belos do mundo”. Salientava-se para a oportunidade de o 

edifício ser um protótipo para o embelezamento das cidades norte-americanas. 

O edifício era predominantemente de escritórios.
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As propostas apresentadas permitam a análise dos contrastes entre o início da 

arquitetura modernista de Gropius e Meyer, que concorreram com um edifício 

em aço, vidro e terracota; a proposta de Taut, com uma torre de vidro; ou a 

arquitetura de Adolf Loos, que fez um edifício em forma de coluna dórica. Mesmo 

com o resultado apontando para novas tipologias de edifícios, as propostas 

premiadas apresentaram edifícios tradicionalistas (Figura 49). 

Em 1923, houve a implantação do novo Código Municipal, definindo que os 

edifícios poderiam ultrapassar a altura anteriormente determinada, para cerca 

de 80m de altura. O Código propôs também a restrição no volume do edifício. 

As restrições de altura, taxa de ocupação do lote e o volume da construção 

em relação à dimensão do lote se davam pela classificação de uso do distrito. 

No Volume de Distrito 5, que contemplava a área central, foram permitidos os 

maiores edifícios, com cerca de 80m de altura - 20 pavimentos - para um terreno 

de 49m de testada por 52m de profundidade, por exemplo. Torres maiores 

  

Figura 49 - Concurso Chicago Tribune: 1º Colocado: John Howells e Raymond Hood; Proposta  Adolf  

Loss; Proposta Bruno Taut e Proposta Walter Gropius e Adolf Meyer

poderiam ser construídas, desde que atendessem à ocupação máxima de 25% 

do lote, ou 1/6 do volume do edifício principal, e houvesse previsão de espaços 

locáveis na torre.

A liberação da altura condicionada às restrições apontadas criou duas 

novas tipologias de edifícios: a primeira com torres estreitas sobre grandes 

embasamentos, e a segunda com torre e base integrados, estabelecidas no 
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cenário central de Chicago. Mesmo com a liberação da altura, até 1930 havia 

apenas oito edifícios mais altos que 150m e 11 que excediam 120m de altura 

(Figura 50).

O zoneamento anterior definiu parâmetros que reduziam a densidade em frente 

ao Lago Michigan. Em 1923, o zoneamento das quadras mais próximas ao Lago 

foi alterado para Distrito de Volume 3, que permitia torres residenciais altas. Em 

1937, foi iniciada a construção da Lake Shore Drive, importante avenida em frente 

ao Lago. O hotel Sheridan Road foi demolido para execução desta obra. A Lake 

Shore Drive transformou-se em endereço do edifício de mesmo nome, um dos 

edifícios icônicos da arquitetura moderna mundial, projetado por Mies van der 

Rohe (Figura 51). Casos particulares de construções que não se encaixavam nas 

restrições do zoneamento eram solucionados no ZBA (Zoning Board of Appeals), 

e deveriam ter a solução apresentada e aprovada em audiência pública. 

Figura 50 - Volume Districts, 1923

O livro The Politics of Place: a History of Zoning in Chicago apresenta dois edifícios 

na Avenida Michigan que foram aprovados em legislações distintas. O edifício 

Stone Container Building (ou London Guarantee Building), de uma companhia de

seguros, é o mais baixo, com 22 pavimentos, projetado pelo arquiteto Alfred S. 

Alschuler, com as restrições de altura do Código de 1923. A sua frente, encontra-

se o edifício 333N Michigan Avenue, projetado pelos arquitetos Holabird & 

Roche/ Holabird & Root, com 34 pavimentos, com início da execução em 1927, 

porém aprovado anteriormente aos limites de altura definidos pelo Código. Os 
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dois edifícios foram projetados próximos ao limite da altura da legislação que 

atenderam, portanto é verificada a relação entre o desenho dos edifícios e as 

restrições da legislação urbana. (SCWIETERMAN, et al., 2016 p. 82).

O edifício mais alto da cidade, Chicago Board of Trade, projetado pelo arquiteto 

William W. Boyington, tem mais de 180m de altura  e 44 pavimentos, mesmo 

com as restrições da legislação. Construído em 1929, a altura do edifício foi 

viabilizada pelas dimensões do terreno, que permitiram a execução de grande 

embasamento. Para atender aos recuos obrigatórios, o edifício foi projetado com 

duas asas, com cerca de 40m de altura cada, que tiveram resultado estético de 

ênfase à altura total do edifício. 
 

No livro Chicago Architecture and Design 1923-1992: Reconfiguration of an 

American Metropolis (ZUKOWSKY, 1993), o autor apresenta alguns resultados 

positivos da Grande Depressão de 1929 para os Estados Unidos, com 

investimento em programas de infraestrutura pelo governo, como a Golden  

Figura 51 - Lake Shore Drive - Chicago, 1937

Gate Bridge, em 1933-1937, e a Oakland Bay Bridge, em 1933-1936, ou na 

administração do presidente Roosevelt, com aumento do número de edifícios de 

correios pelo país. 

Em Chicago, importantes monumentos foram desenvolvidos neste período, 

como a remodelação da Ogden Avenue e a Dock Company. A partir das iniciativas 

públicas, clientes particulares passaram a operar, durante a depressão, em 

função da movimentação econômica resultante das obras públicas. 
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Em 1942, houve nova alteração na legislação de zoneamento de Chicago. Foram 

introduzidos conceitos e inovações como novas maneiras de regulamentar a 

volumetria dos edifícios. A legislação fragmentou os mapas da cidade em dois, 

sendo o primeiro para definição do uso do solo e o segundo para definição das 

restrições relativas à volumetria dos edifícios. 

A legislação resultou no aumento da altura condicionado à redução da massa 

do edifício. Foi eliminado o Distrito de Volume 5, dando ao Volume 4 a maior 

densidade da cidade. Os limites de altura deste distrito foram ampliados para 

cerca de 87m – caso o edifício ocupasse até metade do terreno – e a nova 

regulação da volumetria ampliou o coeficiente de aproveitamento para 12. A 

regulação reduziu o volume dos edifícios no centro da cidade, mas permitiu 

flexibilidade na altura, além de exigir vagas de estacionamento para unidades 

residenciais.

Com a nova legislação, Chicago foi dividida em três diferentes distritos residenciais, 

sendo o primeiro limitado a residências, o segundo permitia casas e condomínios 

e o terceiro permitia, também, pequenas habitações coletivas. Havia apenas um 

distrito específico para o estabelecimento do edifício residencial vertical, mas 

havia dois distritos de negócios que permitiam também áreas residenciais. Em 

função da escassez provocada pela guerra, o Conselho recomendou variações 

de subdivisão das unidades habitacionais, exigindo a construção de moradias 

de baixo custo junto aos empreendimentos residenciais. 

Na década de 1950, os edifícios altos foram libertados de algumas condicionantes 

naturais. As instalações de iluminação fluorescente, ar-condicionado e 

elevadores mais modernos foram previstas desde a concepção do projeto, 

reduzindo as limitações relativas às máximas profundidades da sala, antes com 

8m a 9m, e do limite dos pés-direitos, que deveriam ser mais altos para permitir 

maiores janelas. Os edifícios com plantas livres foram projetados com a máxima 

utilização dos espaços construídos. Para receber a malha de iluminação artificial 

e equipamentos de ar-condicionado, foram executados forros, que também 

tinham como objetivo aumentar a absorção acústica. Sem as restrições dos 

antigos edifícios, que resultava em grandes janelas e grandes pés-direitos para 

que a iluminação natural fosse mais eficiente, os pés-direitos foram reduzidos e 

a profundidade das salas aumentadas. 
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A principal mudança dos edifícios do pós-guerra, no entanto, foi a fachada 

envidraçada. Os vidros foram utilizados como marketing para o novo visual das 

corporações, e foram propostos em toda a fachada. Internamente, acresciam-

se, ao valor do empreendimento, os custos com cortinas e equipamentos de 

condicionamento do ar. Alguns edifícios, como o Equitable Building de Chicago e 

o Federal Center, da década de 1960, são exemplos da Arquitetura Internacional 

em Chicago. Os avanços tecnológicos do pós-guerra coincidiram com época 

próspera para os edifícios comerciais, que se expandiam na cidade pela 

necessidade e possibilidade de serem construídos cada vez mais altos. 

Em 1955, a equipe de Zoneamento e o Comitê de Edifícios e Zoneamentos 

apresentou um pacote completo de alterações de zoneamento para a Câmara 

Municipal. Houve diversas audiências públicas e encontros com a comunidade 

para discussão do plano, e o Código obteve 3.500 revisões sugeridas por essas 

ações. 

Figura 52 - Almoco Building e John Hanckock Building

Em 1957, o novo Zoneamento foi aprovado para Chicago. Desenvolvido pela 

equipe liderada por Harry Chaddick, o objetivo da proposta era facilitar o 

entendimento, o uso e a administração das leis, com proposta mais completa e 

menos complicada. 

A legislação anterior previa longa lista de tipologias e usos para cada distrito, 

além dos usos especiais permitidos. A complexidade da legislação anterior era 
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tão grande, que havia quatro distritos de zoneamento comercial, sete distritos de 

negócios e oito distritos residenciais, sendo cada um deles com especificação 

de diferentes coeficientes, lotes mínimos e permeabilidade mínima. 

Para definição do Novo Código, foi utilizada a Teoria da Compatibilidade 

Econômica, que determinou os usos permitidos nos distritos comerciais e, pela 

primeira vez, utilizada a performance de desempenho nos distritos industriais. 

Foram definidos padrões e fornecidos critérios para limitação da poluição do ar, 

ruído, emissões, poeira, impacto de tráfego. 

A revisão do zoneamento da cidade elevou a FAR (floor area ratio), ou o 

correspondente ao coeficiente de aproveitamento, para 16 vezes a área do 

terreno. Com a revisão, foram viabilizados edifícios como o Standard Oil – atual 

Amoco –, e o John Hancock Building, ambos com mais de 330m de altura 

(Figura 52). Em 1973, o Sears Tower, com mais de 440m de altura, foi construído, 

tornando-se o mais alto edifício do mundo. 

Figura 53 - Marina City’s e Equitable Building, Chicago

O Código estabeleceu, ainda, uma política para desenvolvimento planejado 

e o sistema de bônus, e este permitiu aumento nos índices construtivos para 

desenvolvimentos comerciais ou residenciais que atendessem determinados 

critérios. Desde 1923 os bônus eram utilizados em Chicago, mas o Novo Código 

definiu parâmetros de acréscimos que poderiam ser obtidos. O Código de 

1957 previa a redução da área de jardim e estacionamento em determinadas 

situações, com o famoso four-plus-ones, que caracterizou a tipologia residencial 



130RUMO AOS CÉUS

com quatro pavimentos de apartamentos sobre um andar de estacionamentos. 

Essa tipologia era eficiente do ponto de vista construtivo por ter área mínima 

de estacionamento e em relação aos sistemas construtivos, e foi amplamente 

utilizada às margens do Michigan. Somente com as mudanças do zoneamento, 

em 1973, a tipologia foi desencorajada. 

Em 1964, foi construído o Edifício Marina City’s, projeto do arquiteto Bertrand 

Goldberg. Foi implantado no zoneamento de uso comercial, próximo ao distrito 

de negócios, com grandes áreas de estacionamento e docas para barcos. De 

forma circular, foi projetado como um conjunto que incluía a Marina City e o River 

City, com 58 pavimentos, sendo o mais alto edifício de apartamentos do mundo 

e também o mais alto em concreto armado (Figura 53). 

A alteração do zoneamento de 1957 incentivou nova tipologia de implantação, 

a exemplo do Equitable Building, projetado pelo escritório Skidmore, Owings & 

Merrill, inaugurado em 1964. A Companhia de Seguros decidiu construir uma torre 

de escritórios, anunciando a proposta de quase 75 mil m² de área construída, 

no Estilo Internacional. A Companhia de Seguros Equitable foi a mesma que, em 

1915, inaugurou o edifício-sede que viria a alterar a legislação de Nova York, em 

função das grandes áreas de sombreamento geradas pelo volume da torre. 

O último zoneamento permitiu a alteração do caráter de muitos bairros, a exemplo 

dos empreendimentos residenciais de alta densidade construídos em frente ao 

Lago, que contrastavam com os edifícios existentes devido a sua escala. Os 

edifícios existentes perderam a visão para o Lago ou foram demolidos, dando 

lugar aos novos. O aumento da densidade foi proposto em longos trechos das 

margens norte do Michigan, sendo a mudança dos parâmetros do zoneamento 

a resposta encontrada para as previsões de grande crescimento populacional 

na década de 1950. O que aconteceu, na prática, foi a redução maciça da 

população nas décadas de 1960 e 1970. 

Até o final da década de 1940, havia menos de seis edifícios altos de apartamentos 

(com mais de 12 pavimentos). Na década seguinte, o número de arranha-céus 

passou de 170 e, em 1960, mais de 180, alterando significativamente o cenário 

às margens do Michigan. 

As discussões provocadas pelas alterações anunciaram uma nova era, com maior 

envolvimento da comunidade nas decisões de planejamento. Como exemplo 
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das mudanças alcançadas, na década de 1970, foi organizada Comissão para 

discutir a alta densidade e verticalização permitidas pelos distritos de zoneamento 

R7 e R8, que aconteciam em frente ao Lago. A Comissão questionava o porte 

das edificações permitido pela legislação e a relação com o cenário existente, 

de edifícios bem mais baixos. Após discussões, o zoneamento foi alterado para 

R5 e R6, mais restritivos que os anteriores. 

O pós-modernismo tomou o lugar do International Style a partir da década de 

1970. Com novas demandas advindas do computador e novas tecnologias, 

houve a necessidade da reinvenção das tipologias de escritório. Exemplos de 

edifícios que retornaram aos estilos históricos e ao uso de materiais tradicionais 

são: AT&T Corporate Center e Leo Burnett Building. 

Nova York teve três grandes momentos definidores das tipologias de edifícios de 

escritórios na cidade:

	y Implantação da grelha e ausência de limites de altura, em 1811;

	y Zoneamento de 1916 com inserção dos recuos proporcionais à altura 

dos edifícios, que criou a tipologia bolo de noiva, cujos principais 

representantes são o Empire State Building e Chrysler Building;

	y Tipologias novas sem alteração do zoneamento, que surgiram pós 

2ª Guerra, como o edifício-sede da ONU, o Lever House e o Seagram 

Building;

	y concessão de bônus construtivos para criação de áreas livres no 

Zoneamento de 1961, a partir da tipologia do Seagram Building, com 

grande recuo frontal, tipologia replicada em diversos arranha-céus, como 

Exxon, Mc Graw e Celanse Building. 

Chicago teve diversas intervenções, com consequentes mudanças nas tipologias 

dos edifícios:

	y divisão das quadras e ruas, em 1830, com o limite de alturas das 

edificações definido apenas pelas tecnologias construtivas; 

	y em 1872, com a criação de parâmetros de construção para resistência 

das estruturas dos edifícios ao fogo, como consequência do Grande 

Incêndio; 

	y em 1893, com a restrição das alturas dos edifícios para 40m; 

	y em 1909, com as propostas urbanas do Plano de Chicago de Burnham; 
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	y em 1919, com a discussão sobre o Controle do Uso do Solo, proposto 

por Charles Nichols; 

	y em 1923, com a mudança do gabarito para 80m de altura e restrição do 

volume, com aplicação dos recuos para cada distrito da cidade; 

	y em 1942, com nova alteração da legislação para regulamentação 

da volumetria dos edifícios, com possibilidade do aumento da altura 

condicionado à redução da massa; 

	y em 1957, com o Novo Zoneamento para facilitar o entendimento dos 

parâmetros construtivos, a elevação do coeficiente de aproveitamento 

e os parâmetros para concessão de bônus construtivos, que alterou 

significativamente a tipologia dos arranha-céus de Chicago, como o John 

Hancock Building e o Sears Towers. 

Chicago teve variações tipológicas decorrentes das mudanças de legislação, 

muitas vezes não relacionadas ao desenho da cidade, mas a preocupações 

econômicas, como a redução da altura para solucionar o problema relacionado 

ao número de unidades vazias, não locadas, em 1893. A busca de identidade 

para Chicago é reforçada pelas constantes mudanças da legislação. A última 

alteração da legislação de Chicago buscou aquilo que Nova York teve desde o 

início: legislação urbanística lógica e objetiva, que permitiu aquilo que Hertzberger 

comparou ao tabuleiro de xadrez: regras simples e diretas proporcionando 

grande leque de possibilidades para a arquitetura dos grandes edifícios. 
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Figura 54 - Linha do tempo: Chicago 

Figura 54 - Linha do tempo Chicago
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3.1.2 Nova York 

“For centuries, municipal governments have specified what property owners 
can and cannot do with their land.” (GARVIN, 1995 p. 356)6

Há cerca de 200 anos o futuro da cidade de Nova York foi desenhado por meio 

do planejamento urbano. A malha de avenidas e ruas distribuída na ilha de 

Manhattan em 1811 definiu o dimensionamento regular das quadras, formadas 

pelas distâncias entre ruas de 60m e entre avenidas de 185m a 280m, permitindo 

a evolução da cidade de maneira planejada. Quando proposta, Nova York ainda

era uma cidade pequena concentrada ao sul do Canal Street, com crescimento 

orgânico. O espaço a partir do limite da cidade era ocupado por fazendas e 

criação de gado, com pântanos, lagoas e afloramentos rochosos. No sul da 

ilha, local com maior concentração da população, as ruas eram desordenadas 

e estreitas (Figura 55).

Figura 55 - À esquerda mapa de Nova York de 1767- fazendas e estradas irregulares, que deram lugar ao 

Lower East Side, SoHo e Chinatown, à direita gride de ruas e avenidas em 1811 

No século XIX, Nova York tornou-se o centro da economia norte-americana, em 

função do porto de águas profundas, que resultou na expansão da cidade em 

pouco tempo. O crescimento urbano de Nova York foi muito intenso no século 

XIX. Em 1790, o censo apontava cerca de 32 mil habitantes na cidade e 19 mil 

no campo, entre 1790 e 1810, a população triplicou para 96 mil e, em 1870, a 

6  “Durante séculos, os governos municipais especificaram o que os proprietários podem e não podem 
fazer com suas terras” (trad. nossa)
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população de Manhattan já era de 813 mil habitantes, chegando ao primeiro 

milhão uma década depois. 

Antes do lançamento da malha viária sobre a ilha, a execução das ruas 

ficava sob a responsabilidade dos proprietários dos lotes, sendo acrescida 

a responsabilidade do aterro aos donos dos lotes em frente ao rio. Somente 

em 1803, o Conselho Municipal começou a interferir na execução das ruas e 

condenou aquelas que negligenciaram o uso geral e público (Figura 56). A 

cidade assume a responsabilidade pela execução das ruas e alinhamentos.

Se o lançamento da malha de ruas e avenidas na cidade seria dificultado pela 

propriedade privada dos terrenos, na história de Nova York houve um fato que 

facilitou sua implantação. Em 1686, garantiu-se que as terras vazias do centro 

da ilha se tornassem públicas (das ruas 23ª a 90ª e entre a 2ª e a 7ª avenidas). 

Elas não teriam uso público, mas manteriam o pasto e a agricultura a partir da 

concessão de uso privado de uma propriedade estatal. Para facilitar a venda das

Figura 56 - Mapa de Nova York de 1811 e detalhe das ruas e avenidas

terras, em 1796, iniciou-se um plano para subdivisão da ilha em lotes e, para 

tanto, foi necessária a criação de malha de ruas e avenidas para limitação dos 

terrenos. 

A malha com organização cartesiana, lançada sobre a superfície da ilha, não 

é natural, bem como não foi desenvolvida a partir do ordenamento anterior da 

cidade. Ela foi projetada e necessitou de vigilância e controle para que as ruas 
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e avenidas não fossem interrompidas. Em teoria, se todas as quadras eram 

iguais, não haveria o privilégio de determinadas zonas da cidade. Alguns críticos 

entendem que a solução urbana foi uma restrição da criatividade e da boa 

arquitetura. As características de uma cidade desenhada de maneira tão racional 

e com tão poucas áreas de parques e praças foi, muitas vezes, duramente 

criticada. Jane Jacobs, no entanto, ressaltou a importância justamente das 

calçadas e ruas de Nova York como espaço público. 

Rem Koolhas aproxima-se de Jacobs, e defende que a malha viária é como 

um tapete mágico de malha estendido na cidade. Para ele, a malha tornou a 

história da arquitetura e todas as lições prévias do urbanismo irrelevantes, e os 

edifícios de Manhattan precisaram desenvolver novo sistema de valores formais 

e invenção de estratégias para distinguirem uma quadra de outra. Koolhas 

também reforça a importância do modelo de adensamento da urbanização de 

Nova York, que somado à malha urbana, definiu a eficiência da cidade.

 “No que se refere à economia de meios, parece-se muito com um tabuleiro de 
xadrez – e quem pode pensar num leque maior de possibilidades surgindo 
de regras simples e diretas do que as de que o jogador de xadrez dispõe?” 

(HERTZBERGER, 1999 p. 125)

Hertzberger caracteriza a malha de Nova York como a melhor maneira de 

domar a “coleção selvagem de formas arquitetônicas, que vai desde estruturas achatadas 

até arranha-céus” (HERTZBERGER, 1999 p. 124). Ainda segundo o autor, a malha 

reduz a proporções aceitáveis o efeito caótico das inúmeras decisões isoladas.  

Na percepção da malha como solução adequada, verifica-se ter sido aplicada 

até onde não pôde mais ser levada adiante e em suas bordas aparecem as 

áreas irregulares, contrastando com a regularidade da malha. O autor destaca, 

ainda, que apesar de alguns pontos negativos sobre a implantação da malha, 

como a monotonia, a variação das possibilidades irá depender, acima de tudo, 

do equilíbrio entre as regulamentações e a liberdade de escolha. 

Rafael Vinoly (BALLON, 2012 p. 101) faz uma reflexão sobre o plano de Manhattan, 

destacando-o como a unificação da força de controle e organização que fazem 

a cidade ser o que é, o que foi e o que se tornará. Ele também descreve a 

importância dos limites naturais para que a expansão da cidade não se tornasse 

a repetição sem fim de uma mesma malha. Foi um novo tipo de experiência 

urbana com configuração modular, consequência de um jogo livre, com regras 

claras e efetivas para ser produzido. 
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O antigo caminho rural, atualmente a Broadway, não foi destruído para dar 

lugar à malha retangular, sendo uma das poucas avenidas diagonais de Nova 

York e a única a cruzar a malha. O cruzamento das malhas ortogonal com a 

diagonal formou espaços residuais triangulares, com amplos espaços públicos 

e oportunidades diferenciadas de implantação de edifícios. Nos pontos em que a 

Broadway cruzou a malha, provocou ruptura, gerando um desafio aos arquitetos. 

Próximo a esses espaços públicos foi construído o Flatiron Building, em 1902 

e o Life Insurance Tower, em 1909, então o maior edifício do mundo, superado 

apenas quatro anos depois pelo Woolworth, com 241m de altura, em 1913. 

O edifício que mais se adaptou aos terrenos triangulares residuais, no entanto, foi 

o Flatiron Building – originalmente Fuller Building – de 1902, de Daniel Burnham. 

Ocupando integralmente um triângulo na esquina da 5th Avenida com 21 

pavimentos (91m) e a estreita frente de 1,85m para a Madison Square, o edifício 

foi batizado de Flatiron pela forma de ferro de passar roupa (Figura 57).

Figura 57 - Flatiron Building

Apesar do edifício ser considerado arquitetura clássica de Nova York, sua forma 

raramente foi replicada, e isso se deve à mudança de legislação ocorrida em 

1916, que estabeleceu a necessidade dos recuos a partir de determinada altura 

da edificação, para que a luz e o ar fossem assegurados nas ruas e avenidas.  A 

lei alterou a configuração da arquitetura de Nova York para o formato das torres, 

demonstrando as relações essenciais entre arquitetura, a malha urbana em que 

está inserida e as diretrizes urbanísticas. 
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Se o século XIX foi marcado pelo crescimento horizontal da cidade, foi no 

século XX que Nova York cresceu verticalmente a partir da expansão de seus 

arranha-céus. As novas tecnologias construtivas e de infraestrutura, tais como 

a introdução do ar-condicionado e o contínuo melhoramento dos elevadores, 

permitiram a implantação de edifícios cada vez mais altos na ilha. A partir do 

diagnóstico sobre os efeitos da verticalização e adensamento, foi proposta a 

primeira lei de zoneamento da cidade. 

O limite das edificações era a tecnologia construtiva e, foi a partir da aprovação 

do Código das Construções em Aço, de 1892, que os edifícios de escritórios 

ultrapassaram 16 pavimentos. Quase não houve restrição construtiva em Nova 

York antes do zoneamento de 1916, ou seja, o proprietário poderia construir 

com a máxima ocupação do lote, desde que restrita aos limites do terreno e 

com a máxima altura, limitada somente pelas tecnologias construtivas. Até 

1900, havia dezenas de edifícios em Nova York com mais de 90m de altura, 

que ultrapassaram o maior edifício até então de Chicago, o Masonic Temple. As 

dimensões dos terrenos muitas vezes eram tão reduzidas que, no extremo, um 

edifício de 18 pavimentos foi construído em terreno de 9m de testada por 12m 

de profundidade (WILLS, 1995 p. 37). 

Antes da primeira lei de zoneamento de Nova York, as regulações eram feitas 

por lei de incômodo, ou seja, após denúncia sobre o uso inadequado de uma 

edificação, o juiz decidiria as ações a serem tomadas. A complexidade desse tipo 

de intervenção surge quando a cidade se expande, alastrando os problemas. As 

mudanças ocorriam de maneira passiva, após o diagnóstico do problema, e não 

de maneira ativa, evitando o problema.

Em 1885, uma das poucas restrições urbanísticas para as edificações era sua 

altura, que deveria ser proporcional à largura da rua. Para as ruas convencionais 

de 20m, a altura máxima permitida era de uma vez e meia a largura da rua, ou 

seja, 30m. Nas avenidas de 40m, as construções poderiam ter a altura de 80m, 

ou seja, o dobro da largura da rua. Nessa condição, os terrenos de esquina de 

quarteirão de 60m para as avenidas eram o local privilegiado para os edifícios 

altos.

Nesse mesmo período, a cidade de São Francisco também iniciou a regulação das 

áreas comerciais com objetivo de controlar as áreas ocupadas pelos imigrantes 

chineses. Foi proibida a instalação de lavanderias públicas em diversas áreas da 
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cidade, lei anulada em 1886 pela Suprema Corte. 

Em 1909, foi a vez de Los Angeles, que regulamentou a cidade para que a 

indústria pesada e certos tipos de comércio pudessem ser instalados apenas em 

lugares específicos da cidade. Inicialmente, houve discussão sobre a viabilidade 

da lei, pois a distância entre moradia e trabalho poderia desestimular indústrias 

a se estabelecerem na cidade. A proposta de zoneamento, no entanto, foi vista 

como forma do comprador de um terreno garantir a não alteração de seu bairro, 

preservando a qualidade ambiental e o valor imobiliário das propriedades. 

A ilha de Manhattan concentrou grande parte dos edifícios altos de Nova York e, 

pela limitação do seu território, os terrenos tiveram alta valorização. Manhattan 

teve graves problemas não somente por seu rápido crescimento populacional, 

mas também pela construção de edifícios cada vez mais altos. O crescimento da 

cidade também provocou graves conflitos de usos, que deveriam ser analisados 

Figura 58 - Era Dourada de Nova York – imagens captadas por Esther Crain

pela legislação. O crescimento vertical de Manhattan foi tão acelerado no início 

do século XX que, em 1913, já havia perto de 1.000 edifícios entre 11 e 20 

pavimentos e mais de 50 entre 21 e 60 pavimentos. 

O período entre 1870 e 1910 foi chamado de “A Era Dourada de Nova York”. 

Nesses 40 anos, Nova York tornou-se a cidade dos arranha-céus, metrôs e 

Central Park, além das pontes conectando bairros distantes. O crescimento 

acelerado da cidade fez de seus moradores testemunhas das mudanças diárias. 
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Nas revistas da época, surgiam imagens documentando a implantação de 

construções importantes, como a ponte do Brooklyn e a construção da Estátua 

da Liberdade (Figura 58).
 

Em 1915, um grande edifício denominado Equitable Building foi construído 

no Distrito Financeiro de Manhattan para ser sede da Companhia de Seguros 

Equitable Life. Projetado por Ernest Grahan, inicialmente com 40 pavimentos, o 

edifício teve redução de 4 pavimentos para atender à consultoria dos elevadores, 

resultando na altura total de 164m. Foi o maior arranha-céu de escritórios do 

mundo em área construída (não em altura). Para estabelecer a quantidade de 

cabines de elevadores, a consultoria previu 50 mil usuários no edifício. Como 

cada cabine deveria atender ao correspondente a 300 pessoas em 15 minutos 

nos horários de pico, concluiu-se a necessidade de redução do número de 

pavimentos.

 

Figura 59 - Equitable Building - imagem e plantas

A Companhia de Seguros tinha sede em Nova York, e foi destruída por incêndio 

em 1912. O terreno escolhido para a nova sede do Equitable foi anteriormente 

utilizado para o projeto de uma torre de 62 andares em 1906, pelo arquiteto 

Daniel H. Burnham. O terreno possuía cerca de 4 mil m², sendo cerca de 50m 

de testada por 95m de profundidade. O edifício teve área total construída 

superior a 170 mil m². Para viabilizar a construção, o edifício foi construído no 

alinhamento predial e sem recuos laterais. A proposta em planta previa o limite 

de 8m para os espaços de escritório, profundidade que permitiria a entrada 
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de iluminação natural. Essa condição levou à proposta formal do edifício, com 

planta em formato “H”. O edifício foi projetado para atender às demandas dos  

especuladores mais experientes, e o projeto permitiu retorno financeiro de 5% ao 

ano aos investidores (Figura 59).

A construção do edifício foi muito discutida em função do sombreamento gerado 

nas edificações vizinhas. Além da sombra de quase 30 mil m² no térreo, lançava 

sombra permanente até seu 24º pavimento. O porte da edificação cortou a luz 

do sol em edifícios da vizinhança, constituindo um testamento dos danos que 

os avanços tecnológicos e construtivos poderiam causar para a cidade, e que 

apenas a regulação das construções poderia impedir. Foram, então, adotadas 

as primeiras restrições de construção e zoneamento modernas em Nova York.

O Zoneamento de 1916 foi a primeira regulamentação urbanística completa de 

Nova York. Determinou altura e recuos das edificações, estabeleceu zoneamento 

separando as áreas residenciais, comerciais e industriais, e definiu o que poderia

Figura 60 - Capa do zoneamento, mapa  e recuos com subdivisão das zonas de Nova York,1916

ser construído e em quais áreas da cidade. A principal restrição estabelecida 

pela legislação foi a relação entre ocupação do terreno e altura da edificação. 

A partir de determinada altura da fachada da edificação, tornou-se obrigatório 

o recuo predial, que aumentava à medida que o edifício subia (Figura 60). Essa 

legislação introduziu o recuo frontal nas edificações de Manhattan e alterou a 

forma das fachadas voltadas para as ruas. 
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Havia cinco variações da fórmula aplicadas em diferentes distritos da cidade, 

baseadas na largura da rua e no ângulo para o recuo. Para o crescimento vertical  

ilimitado do edifício, era necessária a ocupação máxima de 25% do lote, ou seja,  

somente os grandes lotes teriam sua altura ilimitada. O idealizador do princípio 

dos recuos foi um jovem arquiteto chamado George Burett Ford, então consultor 

do Conselho da Cidade. O desenho de Ford influenciou a paisagem urbana da 

cidade de Nova York por quase meio século, entre 1916 e 1961.

Nas zonas estritamente residenciais, foi permitida a construção sem recuo até 

a altura correspondente a uma vez a largura da via em frente ao lote – 18m – 

dimensão das ruas de Manhattan. A cidade foi dividida nas seguintes zonas: 

Zona 1, que cobria a maior parte do mapa; Zona 1 e ¼; Zona 1 e ½; Zona 2; 

e a Zona 2 e ½. Além de maiores dimensões das Avenidas, que já permitiriam 

altura maior, a Zona 2 e ½ permitia que o edifício subisse duas vezes e meia a 

largura na rua sem recuo. O Zoneamento de 1916 limitaria o Equitable Building a 

18 pavimentos sem recuo (Tabela 17)

Tabela 17 - Relação entre zoneamento e altura máxima permitida

A separação do zoneamento tinha como objetivo evitar o aumento do 

congestionamento do tráfego nas ruas mais estreitas, portanto residenciais, 

além de corrigir a aproximação de usos conflitantes, como os residenciais e 

industriais. A legislação de 1916 reforça ao proprietário do lote que ele não é 

inteiramente livre para causar incômodo àqueles que o rodeiam, ou seja, os 

órgãos públicos poderiam conduzir e limitar as construções em nome da saúde 

pública, segurança e bem-estar. 

Os desenhos que Hugh Ferriss fez em 1922, para a exposição “Metropolis of 

Tomorrow”, ajudam a entender as regras da Lei de Zoneamento de Nova York de 

1916. A massa definida pelos planos inclinados e recuos exigidos pela lei tinha 

como objetivo a entrada de luz solar nas ruas. Ferriss entendeu a legislação 

não como restrição, mas como diretriz que daria forma ao novo arranha-céu 

moderno (Figura 61). 
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A lei acabou com o edifício em forma de prisma regular e produziu idealmente 

pirâmides com as dimensões máximas. Para viabilizar a construção em aço, os 

pavimentos da pirâmide foram projetados de forma ortogonal, em sucessivos 

escalonamentos. Para Ferriss, a lei poderia ser equiparada a uma grande massa 

de argila sobre o terreno, cabendo ao autor do projeto remover, esculpir em 

três dimensões, mas nunca adicionar nada a ela. A legislação de 1916 permitiu 

liberação do gabarito quando a ocupação fosse limitada a 25% da área do lote. 

Com a liberação, a corrida rumo aos céus em Nova York reiniciou.

No artigo denominado “Zoning Arrived 100 Years Ago: it Changed New York City Forever”, 

publicado no jornal New York Times em 25 de julho de 2016, o autor David W. 

Dunlap solicita que parem de culpar o Equitable Building e seu consequente 

sombreamento da vizinhança, pela necessidade da criação do Zoneamento 

de 1916. Ele esclarece que a implantação do metrô estimulou um boom de 

desenvolvimento na cidade, que resultou em edifícios cada vez mais altos e 

Figura 61 - Croqui de Hugh Ferriss para a exposição “Metropolis of Tomorrow”

com máxima ocupação do terreno, principalmente em sua rota. O autor destaca 

os maiores edifícios de apartamentos na Upper West Side, o Ansonia, o Aphtorp 

e o Belnord Building, construídos a menos de uma quadra da estação de metrô. 

Dunlap apresenta o discurso feito em 1913, pelo então prefeito de Nova York, 

George McAneny, sobre a necessidade de regulamentação de altura, tamanho 

e disposição dos edifícios no lote. O discurso apontava para a necessidade 

de deter o mal ocasionado pela obstrução da luz e ar pelos grandes edifícios 
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nas ruas públicas, destacando o problema de insalubridade e riscos de 

incêndio provocados pela proximidade das torres. O prefeito, definido pelo 

Dunlap como um verdadeiro planejador de cidades, criou uma espécie de 

Comissão de Zoneamento em Nova York. Além do discurso, que comprova 

anterior preocupação com o crescimento acelerado e verticalização ilimitada 

da cidade, Dunlap apresenta a desvalorização da 5th Avenue em função dos 

usos incompatíveis ali implantados e conclui, portanto, na necessidade de 

regulamentação. 

A legislação de Nova York inspirou o zoneamento de diversas cidades dos 

Estados Unidos e em todo o mundo. Ela surgiu, originalmente, como resposta 

à discussão gerada pelas consequências urbanas e ambientais negativas do 

Equitable Building e dos outros edifícios contemporâneos similares. Houve 

limitação da altura, conjugada à exigência de recuos. Em função das restrições 

da nova lei, o Equitable permaneceu como o maior edifício em área útil do mundo 

até 1930, quando houve a construção do edifício Chicago Merchandise Mart. 

Para muitos críticos, a legislação veio regular apenas a forma e não a altura. Isso 

explica o desenho dos edifícios, com empilhamentos de caixas menores sobre 

caixas maiores e coroamento superior.

Em sua tese de doutorado, Sílvio Belmonte de Abreu Filho (2006 p. 60 a 62) 

destaca a intenção da modernização da legislação urbanística de Porto Alegre, 

com a determinação das construções do centro obedecerem ao Decreto no 53 

de 1926, do Plano de Melhoramentos, que inicia em 1914 e desenvolve-se, em 

sua primeira fase, até 1937. Esse Decreto alterou o antigo Regulamento Geral 

sobre construções e definiu a altura das construções em relação à largura das 

ruas, orientando a verticalização de Porto Alegre a partir da mesma legislação 

urbanística que regulamentou a altura das construções em Manhattan. O 

contraste da aplicação da legislação nos dois locais deu-se pelas dimensões 

das larguras das ruas e avenidas, bem superiores em Nova York, permitindo que 

lá os edifícios fossem muito mais altos. A exceção da limitação da altura de Porto 

Alegre resultante de suas ruas estreitas foram as avenidas abertas a partir do 

Plano de Melhoramentos: Ruas Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, com 

30m de largura, e Rua Otávio Rocha e Avenida do Porto, com 20m de largura. 

Nos anos 1920 e início dos anos 1930, a legislação permitiu uma corrida pelo 

edifício mais alto e o princípio do escalonamento levou à grande valorização 

da terminação dos edifícios, com apogeu no coroamento Art-Déco do Chrysler 
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Building, em 1930, logo superado pelo Empire State Building, em 1931, com 

381m e 102 andares (443m com o mastro). Iniciado logo após a quebra da 

Bolsa de Valores de 1929 e concluído em plena Depressão, o Empire State 

permaneceu como o edifício mais alto do mundo por 40 anos. A lei fez mais que 

simplesmente regular o edifício, ela dividiu a cidade por zonas residenciais e 

comerciais, além de definir áreas sem restrições de tipologia e altura. 

A página da prefeitura de Nova York na internet descreve o zoneamento como 

instrumento fundamental para o planejamento e apresenta o crescimento da 

cidade a partir da industrialização, que estimulou o cuidado com a saúde pública 

no planejamento urbano. A divisão em zonas serviria, então, para alcançar 

economia e eficiência. 

“Along with the city’s power to budget, tax, and condemn property, zoning is a key 
tool for implementing planning policy. New York City’s power to regulate use, bulk, 

density of buildings, to promote affordable housing, and to protect places
 of historical significance through zoning is derived from the state, which grants 
municipalities the power to regulate land use in a manner designed to promote 

the public health and welfare”7 
http://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/background.page 

 

As superquadras foram criadas para implantação dos edifícios monumentais, 

como o Rockfeller Center, de 1939, a partir da supressão de segmentos de 

ruas e adição das áreas públicas aos terrenos unificados. O Rockfeller Center, 

situado no coração de Manhattan, foi proposto como edifício multifuncional, 

com a combinação de escritórios, comércio e teatros em um mesmo edifício. O 

edifício foi recuado do alinhamento predial para utilizar o potencial máximo da 

legislação vigente. 

Dois edifícios, cujos proprietários, por excentricidade, lutavam pela conquista 

do edifício de maior altura, extrapolaram os limites verticais anteriormente 

alcançados: o Empire State e o Chrysler Building (Figura 62). Enquanto o 

Chrysler Building (1928-1930), projetado por William Van Alen, foi por algum 

tempo o edifício mais alto do mundo, com 77 pavimentos, o Empire State (1931), 

projetado por Shreve, Lamb & Harmon, superou seu concorrente em altura – 102 
7  “Junto com o poder da cidade para orçamentar, taxar e desapropriar a propriedade, o zoneamento 
é uma ferramenta chave para a implementação da política de planejamento. O poder da cidade de Nova York 
para regular o uso, o volume, a densidade de edifícios, promover habitação a preços acessíveis e proteger 
locais de importância histórica por meio do zoneamento é derivado do estado, que concede aos municípios o 
poder de regular o uso da terra de forma a promover a saúde pública e bem-estar.” (Trad. Nossa)
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pavimentos – mas “ fracassou na tentativa de transformar uma aplicação banal das regras de 

zoneamento em uma forma atraente ou meramente original ” (COHEN, 2013 p. 232).
 

Se a resolução de 1916 foi baseada em um problema urbano – a construção 

de grande edifício e seu impacto negativo na vizinhança –, ela foi também 

pioneira nas reflexões sobre os bairros e os interesses locais. Nova York já 

era considerada, desde o início do século XX, o centro financeiro do mundo. 

Remanescente do maior centro de fabricação e entreposto comercial, o resultado 

do crescimentocomercial foi materializado nas construções de grandes edifícios 

para sede de empresas, assim como hotéis, lojas e edifícios residenciais luxuosos.   

Os questionamentos promovidos pelos incorporadores imobiliários sobre 

o zoneamento de 1916 relacionava-se à forma pouco eficiente, do ponto de 

vista econômico, da volumetria da edificação. Não havia pavimento-tipo único 

nos edifícios, uma vez que a legislação tinha como resultado o edifício em 

formato “bolo de noiva”, com os pavimentos inferiores maiores e os pavimentos 

Figura 62 - Comparação das alturas dos edifícios – destaque para o Chrysler e o Empire State Building

superiores cada vez menores, sendo que a variação estrutural e restrição de 

implantação da circulação vertical dificultavam ou impediam o uso racional das 

áreas resultantes. 

A segunda era dos arranha-céus nos Estados Unidos iniciou na década de 1950, 

com o edifício sede da Organização das Nações Unidas. A instituição, fundada 

pelos Aliados em 1945, recebeu terreno de 18 hectares à beira do East River, 

doado pela família Rockfeller. Diferente da contratação de projeto por concurso, 
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como ocorreu com o Chicago Tribune, para o desenvolvimento do projeto da 

sede da ONU foi composta equipe de 11 arquitetos de diversos países, liderada 

por Wallace K. Harrison, e tendo Le Corbusier e Oscar Niemeyer como seus 

membros. 

 “...for better or worse, they gave an imprimatur to the curtain wall, a prefabricated 
skin enclosure totally independente of structure.” (SMITH, 1996 p. 398)8

Cada arquiteto desenvolveu individualmente sua proposta para o edifício-sede 

e cada proposta recebeu uma numeração. A proposta de Le Corbusier era de 

número 32, mas foi a proposta de Niemeyer, de número 23, que teve apoio 

da maioria do grupo (Figura 63). A intenção era a construção de uma praça 

monumental no centro do terreno, com a Assembleia Geral no canto. Após 

argumentação de Le Corbusier de que a Assembleia deveria ficar no centro do 

conjunto, Niemeyer desenvolveu nova maquete com aproveitamento das ideias 

do mestre, criando novo projeto, com numeração 23-32.

Figura 63 - Proposta de Niemeyer após sugestão de Le Corbusier e Croqui de Niemeyer

A proposta previa uma praça de integração de todos os edifícios, utilizada para 

cerimônias. Na praça, foram implantados assimetricamente os seguintes edifícios: 

torre de vidro de 39 pavimentos, implantada no sentido norte-sul, paralela à First 

Avenue; edifício de conferências; biblioteca; assembleia geral; além de três 

pavimentos de subsolo. A torre de vidro tinha duas fachadas menores cegas, 

com solução semelhante ao edifício do MESP, no Rio de Janeiro. O edifício com 
8  “Para pior ou pior, eles deram uma aprovação à fachada-cortina, um envólucro de pele pré-fabricado 
totalmente independente de estrutura” (trad. nossa)
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formato de barra alongada em altura foi o precursor dessa tipologia em Nova 

York (Figura 64).

Antes de sediar o Edifício da ONU, o local teve propostas para substituir o antigo 

bairro de matadouros, desde um heliporto até sala de concertos. Além dos 

matadouros do East River, também havia no terreno a fábrica de lápis Faber 

e a Companhia de Gás de New Amsterdam. Com a valorização dos terrenos 

da região, em 1925 os arquitetos Sloan & Robertson publicaram o plano com 

uma torre residencial e iate clube nas quadras em frente ao rio, inviabilizado 

financeiramente.

Em 1946, foi a vez do grande idealizador William Zeckendorf, que propôs, 

na área entre a First Avenue e o East River, a 10-City, um megaprojeto da 

iniciativa privada. O projeto foi desenvolvido pelo Arquiteto Wallace Harrison, 

um dos principais arquitetos do Rockfeller Center, e era composto por edifícios 

Figura 64 - Imagens e planta do Edifício-sede da ONU 

comerciais de 40 pavimentos, residenciais de 30 pavimentos, além de um hotel 

e um edifício de escritórios de 57 pavimentos cada. O complexo tinha também 

uma sala de concertos de forma esférica, além de iluminação para destacar o 

empreendimento. 

Zeckendorf era proprietário do terreno, mas não tinha meios financeiros para 

construir sobre ele. Com as restrições econômicas do pós-guerra, não houve 
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investidor para viabilizar a proposta, que tinha área maior que o Rockfeller Center. 

Ao mesmo tempo, as Nações Unidas procuravam um local para sua sede nos 

Estados Unidos. Nova York foi a cidade escolhida, mas havia restrições pela 

supervalorização dos terrenos na Ilha, além do adensamento e congestionamento 

contrários às necessidades de isolamento da ONU. A região onde foi proposta 

a 10-City era perfeita para que, mesmo localizada em Nova York, as Nações 

Unidas tivessem o distanciamento e consequente privacidade, necessários ao 

edifício (Figura 65). 

Dois outros edifícios são de grande importância para entendimento da arquitetura 

internacional e a segunda era dos arranha-céus norte-americanos: o Lever House 

e o Seagram Building. Apesar de não se destacarem pela corrida rumo aos céus, 

os dois edifícios influenciaram as alterações propostas na legislação de 1961 de 

Nova York e, por conseguinte, os novos arranha-céus da cidade. 

 

Figura 65 - Proposta 10 - City, de 1946, na região do terreno onde posteriormente seria implantado o  

Edifício-sede da ONU

Os dois edifícios estão localizados na Park Avenue, que passou por alteração 

prévia em sua legislação, permitindo ser sede de grandes empreendimentos. 

Até 1880, os trens percorriam a Park Avenue, quando foram implantados os 

trens subterrâneos. A Resolução de 1916 definia parte da Park Avenue como 

residencial. Em 1929, com a pressão de grandes proprietários, foi permitido o 

uso comercial entre a East 50th e 59th. Logo após a Segunda Guerra Mundial, 
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havia diversos edifícios de escritórios próximos a esta Avenida. 

Lever Brothers era uma empresa inglesa, que teve sua inauguração em 1886. Em 

1895, a empresa abriu uma pequena sala em Nova York e, mais adiante, abriu 

sua fábrica em Cambridge, Massachussets. Em 1929, a Lever Brothers uniu-se à 

companhia Margarine Union, uma vez que suas matérias-primas eram a mesma, 

e tornou-se a Unilever, multinacional atualmente líder do mercado de limpeza e 

alimentação. Antes da sede de Nova York, a Lever fez sedes em Roterdã (1931) 

e Londres (1933).

Entre 1950 e 1952 o edifício-sede da empresa de produtos de higiene e limpeza 

Lever House, projetado pela empresa Skidmore, Owings & Merril (SOM), com o 

projetista-chefe Gordon Bunshaft, foi construído. A intenção da empresa era, a 

partir do edifício, demonstrar a qualidade de seus produtos, além de passar a 

imagem de juventude e prosperidade a partir do edifício. O Lever House não fez 

uso do escalonamento da torre previsto na legislação de 1916, estabelecendo 

nova configuração de edifício retangular apoiado assimetricamente em 

embasamento que ocupa toda a quadra. 

“O escritório SOM, então liderado por Gordon Bunschaft, retomou a composição
volumétrica pioneira do Ministério da Educação e Saúde no Brasil. Como este, 

oferece a continuidade da rua com a marquise e um pátio, padrão de relação de 
edifício com o espaço público que será retomado por vários edifícios comerciais 

norte-americanos em seguida.” (Org. SILVEIRA, et al., 2014 p. 163)

O edifício Lever House foi o segundo a utilizar a fachada-cortina – o primeiro foi a 

sede da ONU – com vidros verdes azulados e construído no Estilo Internacional9. 

O embasamento tinha o térreo em pilotis, pátio interno com área de exposições, 

cozinha de demonstrações e auditório. O segundo pavimento, o maior do edifício, 

foi projetado com uso predominante de escritórios e o terceiro pavimento, primeiro 

da torre, com cafeteria e terraço-jardim para uso dos funcionários (Figura 66). A 

torre tem menos de 100m – 21 pavimentos –, mas a estratégia de utilização dos 

montantes das esquadrias estreitos e uso de vidro semi-reflexivo a destacava. 

Por ser hermeticamente fechada, dependia de ar-condicionado. O edifício tem, 

ainda, três pavimentos superiores para abrigo das máquinas e áreas técnicas.

9  expressão criada pelo historiador de arquitetura Henry-Russell Hitchcock, em seu livro Modern 
Architecture. Romanticism and Regionalism, de 1929. Hitchcock referia-se à arquitetura que, entre outros 
aspectos, tinha ornamentação reduzida a formas abstratas e ausência de referências do passado. A expressão 
foi popularizada, correspondendo à arquitetura funcionalista do início do século XX, que segue princípios 
defendidos pelas vanguardas modernistas europeias dos anos 1920. 
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A proposta da torre em vidro substituiu os pesados arranha-céus em alvenaria. A 

torre do Lever House foi disposta perpendicularmente em relação à Park Avenue, 

distando 30m da edificação ao sul e 13m da edificação ao norte. Com os 

recuos propostos, os escritórios recebiam grande quantidade de luz.  O edifício 

foi amplamente divulgado e sua repercussão como tipologia de arquitetura 

contemporânea foi grande, tornando-se pioneiro no novo estilo, com torre 

implantada de maneira assimétrica em embasamento com ocupação de todo o 

terreno. Em 1992, o edifício foi declarado monumento oficial. 

A Seagram – empresa canadense de destilaria de bebidas alcoólicas –, fundada 

em 1857, iniciou sua história nos Estados Unidos em 1933, na inauguração da 

filial Joseph E. Seagram & Sons, Inc. Em 1934, após adquirir destilarias locais, 

a empresa montou seu escritório no recém-construído edifício Chrysler Building. 

Com o aumento da empresa, o edifício não comportava mais a área necessária  

 

Figura 66 - Terraço-jardim edifício Lever House

para seu estabelecimento e foi feito arrendamento de cerca de 80 mil m² de um 

edifício de escritórios que seria construído na 380 Madison Avenue (Figura 67). 

Morris Lapidus foi o arquiteto que projetou os espaços internos da sede do 

Seagram no Chrysler Building. Quando, em 1941, a empresa Seagram considerou 

a possibilidade da construção de um edifício-sede, Lapidus iniciou seus estudos. 

O terreno localizava-se no meio da quadra da Park Avenue, entre as Ruas 57 e 
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58, oeste da 5ª Avenida. Havia previsão de seis pavimentos em formato de “U” 

envolvendo um pátio-jardim.  

  

Em 1954, Phyllis Lambert, filha do presidente da companhia, viu no jornal as 

imagens do projeto do edifício, do escritório de Los Angeles Pereira & Luckman. 

Ela, então, escreveu uma carta ao seu pai falando da importância cívica da 

construção de um edifício que expressasse o melhor da sociedade em que vivia. 

Propôs, inclusive, ajudar seu pai na escolha do arquiteto que fizesse o edifício 

símbolo da companhia. 

Lambert encaminhou carta para o arquiteto Philip Johnson, que havia deixado o 

cargo de diretor do departamento de arquitetura do Museu de Arte Moderna. Os 

dois fizeram uma lista de candidatos, entre eles Eero Saarinen, Marcel Breuer, 

Pietro Belluschi, Walter Gropius, Louis Khan, Paul Rudolph, IM Pei e Frank Lloyd 

Wright, que já havia desenvolvido o projeto de uma torre de 100 andares. Da 

Figura 67 - Edifício Seagram Building

lista, dois nomes foram selecionados: Le Corbusier e Mies van der Rohe. Após 

conhecer a obra do Lake Shore Drive, Lambert decidiu pela escolha de Mies 

van der Rohe. Mies fez parceria com Philip Johnson para o projeto, mas este 

teve pouca participação na proposta. Em uma sala de conferências, em 1955, o 

projeto foi apresentado para cerca de 30 construtores. 

“Nos interiores de Mies van der Rohe não existem espaços para o artesanal, nem 
para o improviso, assim como não existem vestígios óbvios do passado; todas as 



154RUMO AOS CÉUS

formas que ele usa compõem um conjunto intocável, em que uma rigorosa 
coreografia de mobiliário e objetos substitui as paredes que foram eliminadas. E

 estas duas são estratégias distintas, identificáveis em projetos contemporâneos.”  
(PEIXOTO, 2006)

O edifício, com vidros na cor marrom e montantes na cor bronze, em terreno 

localizado na diagonal do Lever House, na Park Avenue, tinha 39 pavimentos e foi 

proposto recuado da rua, ocupando apenas 1/3 do terreno. No vazio em frente 

ao lote, foi criada uma grande praça de mármore, com dois espelhos d’água 

e bancos, dando maior visibilidade à torre. O piso da praça se estendia para 

o interior. O volume principal foi complementado, nos fundos do lote, por um 

volume menor, que sediava a parte administrativa e o restaurante Four Seasons. 

Um dos fatores que fizeram o custo do edifício ser superior às construções do 

mesmo período, cerca de US$ 36 milhões, foi a definição dos acabamentos.  Após 

sua conclusão, houve incidência de um imposto de excelência arquitetônica, 

descrito em editorial da revista The Times, de 1964. O imposto, definido pelo 

governo pela valorização promovida pelo próprio edifício, foi questionado 

legalmente durante anos.

Vast publicity attended the Seagram Building in the course of its construction and 
continued once it was finished. on a note of irony. The New York Tax Commission 
decided to impose a tax on the building roughly 50% higher than that applicable 

to a more inexpensive structure. The Commission claimed that the Seagram 
company had spent a substantial amount for the value of prestige, and prestige 

was regarded as taxable. The outcry against the ruling was summed up in the 
headline “Legislanting Against Quality”, an article in the May 26, 1963 issue of The 

New York Times by critic Ada Louise Huxtable. The Seagram company took the 
case to court and lost.  (STOLLER, 1999)10

Em 1956, a City Planning Comission contratou o escritório Voorhees Walker 

Smith and Smith para revisão da legislação. As duas edificações acima descritas 

serviram de modelo para a demonstração das ideias de alteração da legislação: 

o Seagram Building e o Lever House. A proximidade de solução dos dois edifícios 

é a taxa de ocupação da torre, que em ambos é de cerca de 25%, enquanto a 

relação do embasamento é muito distinta. O Lever House tem embasamento 

que ocupa todo o terreno no pavimento térreo e superior, enquanto, no Seagram 

Building, o pavimento térreo é a continuação da torre, sem embasamento, com 

10  “Vasta publicidade atendeu o Edifício Seagram no decorrer de sua construção e continuou assim 
que terminou com uma nota de ironia. A Comissão de Impostos de Nova York decidiu impor um imposto sobre 
o edifício cerca de 50% superior ao aplicável a uma estrutura mais barata. A Comissão alegou que a empresa 
Seagram gastou um montante substancial pelo valor do prestígio, e o prestígio era considerado tributável. O 
protesto contra a decisão foi resumido na manchete "Legislanting Against Quality", um artigo na edição de 26 
de maio de 1963 do The New York Times pela crítica Ada Louise Huxtable. A empresa Seagram entrou com 
processo judicial e perdeu” (trad. nossa)
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solução de grande recuo e liberação da área de praça de uso público em frente 

à edificação. 

Se os edifícios anteriores a ele previam a construção no alinhamento predial 

até o limite do recuo obrigatório da torre, o Seagram foi projetado como uma 

torre esbelta em frente a uma grande praça, quebrando a tipologia dominante. A 

proposta do Seagram inicialmente reduziu a área útil dos pavimentos-tipo, mas a 

solução urbana e a racionalização das questões construtivas e estruturais foram 

muito apreciadas. 

Com a intenção de favorecimento dessas tipologias, a legislação, aprovada em 

1959 e em vigor a partir de 1961, fez uma série de modificações na legislação 

de 1916. Assim como o edifício Equitable forneceu a inspiração por reação para 

o Código de 1916, o Código de 1961 utilizou exemplos – desta vez, positivos – 

de implantação de edificações na cidade, para que o modelo fosse replicado.  

O Seagram Building teve seu projeto finalizado em 1958, que coincidiu com o 

ano em que o novo zoneamento foi proposto pela Comissão de Planejamento 

da cidade de Nova York. O edifício de Mies foi citado como modelo da nova 

abordagem de volumetria e implantação, previstas na nova legislação. 

Uma das modificações da legislação foi a criação do índice de área computável 

máxima da edificação. Se antes os limites das edificações da cidade estavam 

restritos aos recuos determinados por lei, agora há também o controle de 

densidade máxima das edificações. Esse índice, que no zoneamento atual 

de Porto Alegre chega a três11, em Nova York chegava a 15, assegurando a 

manutenção do porte das edificações existentes. 

A modificação mais influenciada pela análise de um edifício existente, no entanto, 

foi o bônus de construção para direcionar as ações privadas para o desenho 

desejado para a cidade. O bônus de área construída, adicional ao descrito na 

legislação, seria dado a quem se dispusesse à criação de espaços internos e 

abertos no lote para uso público. O Seagram Building foi pioneiro na criação 

da praça em frente à edificação. Desde a implantação da legislação, foram 

criados cerca de 500 espaços de uso público em frente a grandes edifícios em 

Manhattan.

Em 1963, mais três arranha-céus foram construídos, desta vez obedecendo à nova 

legislação: Exxon Building; Mc Graw-Building e Celanse Building. Originalmente 

11  http://www.portoalegre.rs.gov.br/planeja/spm/anexo6.htm
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chamados de XYZ Buildings, formaram um conjunto de edifícios no entorno da 

praça central, semelhante ao Rockfeller Center (Figura 68). As enormes lajes dos 

pavimentos-tipo dos três edifícios foram viabilizadas pelo incentivo construtivo 

do uso das praças em frente à edificação. Semelhantes à proposta do Seagram, 

os três edifícios eram grandes torres de plantas retangulares, com anexos de 

edifícios mais baixos em sua fachada posterior e praça frontal. Com as três 

praças dos edifícios contínuas, perdeu-se a percepção da malha de ruas, ao 

mesmo tempo em que se deu ênfase à avenida. 

O Edifício sede da Fundação Ford, de 1968, de autoria do arquiteto Kevin Roche 

foi, para os estudiosos da arquitetura, uma proposta volumétrica distinta dos 

primeiros arranha-céus do final dos anos 1920 e 1930, como o Empire State 

e o Chrysler Building. Também se diferenciava das edificações modernistas 

consideradas emblemáticas pela historiografia, que podiam ser vistas na própria 

Manhattan, como o Lever House e o Seagram Building. O público e a imprensa  

Figura 68 - X Y Z Building

manifestaram-se de maneira negativa para a proposta. Localizado próximo ao 

Lever House e ao Seagram Building, tem 61m de altura e 12 pavimentos, sendo 

o menor dos três. O corpo de escritórios em forma de L abre-se para uma praça, 

espécie de jardim de inverno com 40m de pé-direito e estrutura em aço corten 

(Figura 69).  

O Savoy Plaza Hotel foi construído em 1927 em terreno situado na 5ª Avenida, 

em Manhattan. Em 1964, o edifício foi demolido para dar lugar ao General Motors 
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Building. O novo arranha-céu, projetado por Edward Durell Stone & Associates, 

foi construído afastado do alinhamento predial, como era seu predecessor, 

utilizando a premissa da praça central para aumento do número de pavimentos, 

de acordo com o Código de 1961. A diferença para os exemplos anteriores, no 

entanto, é que a praça foi projetada em frente à outra praça existente: a Grand 

Army Plaza. O Savoy Plaza Hotel fazia parte do anel de edifícios que a circundava. 

Além da incoerência do projeto de uma praça em frente a outra, a praça do 

edifício foi projetada rebaixada em relação à rua, sendo de difícil acesso e, 

portanto, com pouco uso durante grande parte do ano. Quando Donald Trump 

adquiriu o edifício, em 1998, foi proposta a ocupação da praça pela loja da 

Apple, um grande cubo de vidro, construído em 2006, que restaurou o fragmento 

perdido do alinhamento predial da praça principal. 

Apesar de exemplos como o citado acima, a Resolução de Zoneamento de 

1961 alterou significativamente o espaço público definido pelas ruas e calçadas. 

Figura 69 - Praça Interna - Ford Foundation e Edifício General Motors (direita)

Com o acréscimo das praças, os espaços públicos foram ampliados e, quando 

terrenos contíguos utilizavam o bônus para acréscimo de altura, criavam praças 

contínuas que impediam a visualização da malha original. 

Mais conhecido por ser o marco da arquitetura pós-moderna mundial, o AT&T 

Building, projetado por Phillip Johnson e John Burgee, foi inaugurado em 1984. 

Johnson já havia previsto o retorno aos elementos clássicos e foi a primeira vez 
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que eles foram empregados em um arranha-céu. O edifício abriu o ciclo do pós-

modernismo nos EUA, caracterizado pela tentativa de dar à construção significado 

cultural, utilizando historicidade e referências muitas vezes descontextualizadas 

(Figura 70). 

O frontão da torre, apelidado de Chippendale, é um de seus ornamentos, além 

da entrada em arco com sete pavimentos de altura. O projeto original incorporava 

uma galeria de pedestres ao longo da Madison Avenue e outra no meio da quadra 

entre as ruas 55th e 56th. As duas galerias permitiram bônus construtivo para a 

torre, conforme legislação vigente, e eram parcialmente descobertas, com mais 

de 18m de altura. Por criarem atalhos para os pedestres, são muito utilizadas. O 

edifício foi construído com 200m de altura sem recuo, e seu volume foi dividido 

em embasamento, torre e coroamento.

Em 1978, foi aprovado o bônus de mais de 7.500m² para a torre, em função do 

uso do embasamento como museu de comunicações, e mais cerca de 4.000m² 

Figura 70 - AT&T Building e Implantação do Conjunto de Edifícios - WTC

em função da previsão da galeria na Madison Avenue. Em 1984, a empresa 

decidiu não construir o museu de comunicações, o que reduziria o potencial 

construtivo aprovado, reduzindo-o em altura e área construída. Posteriormente, 

o museu suprimido do projeto original foi implantado em anexo, no fundo do lote.

Além da bonificação construtiva, a empresa ainda teve redução de impostos 

mediante a condição de se manter em sua nova sede. Em função do 

descumprimento dessa premissa, uma vez que o edifício foi arrendado para a 
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empresa Sony, a AT&T devolveu quase 15 milhões de dólares ao município. A 

privatização do espaço de uso público no edifício resultou em grande discussão 

e questionamentos da legislação, pois foi justamente a área pública que permitiu 

aumento considerável de área construída na torre. 

A proposta para o World Trade Center surgiu na década de 1940, quando foi 

necessária a revitalização da parte sul da Ilha de Manhattan. Rockfeller sugeriu 

a construção do World Trade Center à autoridade portuária. Somente em 1961,  

quando os governos de Nova Jersey e Nova York entraram em acordo sobre a

nova localização do Terminal Hudson, na parte sul da ilha, é que o complexo do 

World Trade Center foi aprovado. 

A era dos edifícios em forma de caixa de vidro se esgotava quando as duas torres 

do World Trade Center foram projetadas (Figura 71). Em 1969, o arquiteto Minoru 

Yamasaki projetou o conjunto de sete edifícios, dos quais duas grandes torres 

  

Figura 71 - Croqui da proposta das Torres Gêmeas

minimalistas soltas em uma praça pública se destacavam, com 110 pavimentos. 

O conjunto somava 1,24 milhão de m² de área construída. 

Inicialmente, a proposta do arquiteto para as duas torres era de 80 pavimentos 

de altura, porém foi necessário aumentá-las para que atendessem às áreas 

necessárias à Autoridade Portuária. Para viabilizar as torres, foi proposto sistema 

de elevadores com dois pavimentos de lobbies – 44º e 78º pavimentos – sendo 

que vários elevadores poderiam se localizar em um mesmo poço e o conjunto 
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de 95 elevadores, ainda assim, viabilizasse a planta do edifício de escritórios. 

As fachadas das torres eram portantes, permitindo andares de planta livre. O 

terreno do edifício era um grande aterro e a viabilização de sua construção 

envolveu grandes obras de engenharia para contenção das águas do Rio Hudson  

(Figura 72). 

Em 2001, atentados terroristas provocaram a demolição das Torres Gêmeas. 

Em seu lugar, iniciaram, em 2006, as obras da nova torre denominada Freedom 

Tower, ou One World Trade Center. Em 2014, quando de sua inauguração, o 

edifício era o mais alto dos Estados Unidos. A altura simbólica de 1776 pés 

faz referência ao ano de independência dos Estados Unidos. O processo para 

reconstrução do símbolo dos Estados Unidos foi demorado, sendo que houve 

rejeição das propostas do primeiro concurso. Foi no segundo concurso, em 2002, 

que a proposta do arquiteto David Libeskind foi aprovada. O desenvolvimento do 

projeto foi feito pelo escritório Skidmore, Owings & Merrill. Mais do que substituto

 

Figura 72 - Torres Gêmeas em Construção e Imagem das torres

do edifício anterior, a torre One é um ícone de reconstrução e poder dos Estados 

Unidos. Após a construção do One World Trade Center, não houve outro arranha-

céu mais alto nos Estados Unidos. 
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Figura 73 - Linha do tempo: Nova York

Figura 73 - Linha do tempo Nova York
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3.2 A SEGREGAÇÃO DO ARRANHA-CÉU NA CIDADE: PARIS 

“ Beause they exiled all future high rises to some far neighborhood like La 
Défense, they were segregreting growth12 Daniel Libeskind in”  

http://www.slate.com/blogs/the_eye/2015/06/08/daniel_libeskind_zaha_hadid_
norman_foster_defend_the_world_s_most_hated.html

Apesar de ser considerada verticalizada, Paris tem raros edifícios com papel de 

destaque no cenário urbano, fator fundamental para definição do arranha-céu. 

A estratégia de Paris de limitar a altura e tipologia de suas construções recentes 

ao mesmo padrão das construções que remontam à Revolução Industrial a fez 

receber o título de cidade-museu. Duas grandes construções são expostas nos 

céus de Paris e as duras críticas que receberam validaram o desejo de manter o 

desenho original da Paris do século XIX: Torre Eiffel e Tour Montparnásse. Aliando 

a necessidade de receber novas construções à decisão de impedir mudanças 

na tipologia da cidade antiga, optou-se pela segregação das construções altas 

em local específico da cidade, ou em novas cidades criadas para ordenar o 

crescimento da região de Paris.

Para entender o processo de verticalização de Paris, é preciso verificar como 

algumas cidades responderam à nova demanda populacional resultante da 

Revolução Industrial, que fez a população das principais cidades crescer quase 

10 vezes em 100 anos. Além do crescimento das cidades ocorrer pela atração 

dos moradores do campo para os trabalhos nas indústrias, a redução das taxas 

de mortalidade também impactou no crescimento da população. 

O crescimento populacional ocorreu também em função do aumento da 

longevidade. Em 1760, a média de vida na Inglaterra era de 35 anos e, em 1830, 

subiu para mais de 50. Enquanto Londres cresceu de 1 milhão de habitantes  

em 1801 para 6,5 milhões em 1901, Paris cresceu de 500 mil para 3 milhões 

no mesmo período. Do outro lado do Atlântico, Nova York, que em 1811 foi 

projetada com planta quadriculada para uma população de 33 mil habitantes, 

tinha 3,5 milhões em 1901 e Chicago, de 3 mil habitantes, para 2 milhões no 

mesmo período.

12  “Como eles exilaram todos os futuros arranha-céus para algum bairro distante, como La Défense, 
eles estavam segregando o crescimento” (trad. Nossa)
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A concentração de pessoas na cidade resultou em grande acúmulo de lixo e 

esgoto sem tratamento. A alta incidência de doenças decorreu do acúmulo 

de lixo e despejos, sendo a tuberculose e a cólera responsáveis pela morte 

de parte da população na Inglaterra e em toda a Europa entre 1830 e 1840. A 

precariedade no fornecimento de água e a insalubridade das casas, devido aos 

resíduos sólidos e líquidos, tornou as cidades perigosas, do ponto de vista da 

saúde pública, pela disseminação de doenças.

No fim do século XVIII, comentaristas destacavam as ruas largas e as calçadas 

limpas de Londres, de acordo com os parâmetros da época. Em contrapartida, 

as calçadas apareceram em Paris somente na década de 1780, e os pedestres 

dividiam o mesmo espaço de circulação das carroças e carruagens. A lama 

das ruas de Paris dificultava o uso da cidade pelos pedestres e, em 1822, havia 

somente 267m de calçadas em toda a cidade. 

Figura 74 - Mapa de comparativo: crescimento de Londres e Paris

Com o crescimento horizontal de Londres, a cidade medieval, restrita às muralhas, 

expandiu até o desaparecimento dos limites físicos definidos em períodos 

anteriores, e as casas geminadas apareceram como solução habitacional. Os 

cidadãos de Londres criticavam o modo de morar dos parisienses, pelo fato 

de Londres ter crescido horizontalmente para garantir o palácio individual – as 

casas geminadas –, enquanto Paris optou pela verticalização (Figura 74). 
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Em Paris, as muralhas construídas no Século XIII mantiveram as restrições da 

expansão horizontal da cidade, resultando em crescimento vertical para que a 

população crescente se estabelecesse. As edificações subiam até quatro ou 

cinco pavimentos para receber a demanda de novos moradores. Apesar da 

privacidade ter sido comprometida na verticalização de Paris em função da 

implantação dos edifícios habitacionais, o tempo de deslocamento da moradia 

até o trabalho era muito menor que em Londres. Para atenuar a densidade 

excessiva dos grandes centros urbanos, parques públicos foram implantados, 

mas os congestionamentos, a insuficiência de moradias e a falta de infraestrutura 

mínima transformaram o centro urbano em local insalubre. 

O surgimento dos edifícios verticais aconteceu no final do século XVII em Paris. Os 

edifícios franceses exigiam cozinhas pequenas, que os levaram à invenção dos 

restaurantes, e escadas compartilhadas para acesso às edificações, enquanto 

os ingleses permaneceram com a ideia da privacidade, desde a escada de 

acesso até as grandes cozinhas, com despensa e copa, mesmo nas menores 

moradias.

A partir do Grande Incêndio de Londres, foi implementada a regulamentação para 

construções, os Building Acts, sendo o primeiro ato datado de 1667. Os decretos 

regulamentavam desde a espessura dos tijolos das paredes que dividiam as 

unidades habitacionais, até a restrição do uso de determinados materiais, como 

a proibição das cornijas de madeira nos beirais, tentativa de inibir a propagação 

do fogo em caso de incêndio.

Com base no episódio inglês, em 1667 o governo francês regulamentou as alturas 

das construções e baniu os frontões, substituindo-os por telhados em mansarda 

com janela. Em função da altura da construção ser medida até o parapeito 

do telhado, os proprietários criaram um ou dois andares mais apertados para 

aumentar o número de pavimentos.

“Decretos reais de abril de 1783 e agosto de 1784 impuseram alturas máximas 
de 19,5m em ruas com menos de 10m de diâmetro e de 12m naquelas com 

menos de 8m de largura, mas os investidores continuaram a se utilizar do sótão  
para acrescentar espaço rentável. ” (CONLIN, 2015 p. 39) 

A propagação da cólera, da França para a Inglaterra, aconteceu em 1831. No ano 

seguinte, foram iniciadas pesquisas para obter os detalhes das condições de vida 

das classes operárias, que apontaram para a relação entre os problemas sociais 
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e as condições físicas do ambiente. As cidades operárias foram comparadas às 

piores prisões inglesas, conhecidas por serem as piores prisões da Europa.

Com nova epidemia de cólera em 1846, a discussão sobre soluções para os 

problemas foi acelerada e, em 1848, aprovada a primeira lei sobre o tema, que 

é a base de toda a legislação subsequente de Londres: a Public Health Act. 

Inspirada novamente no exemplo inglês, em 1850 a França aprova lei urbanística 

permitindo, às Comunas, a nomeação da comissão de arquiteto e médico para 

avaliação da salubridade das casas. Com diagnóstico negativo, a comissão 

poderia substituir o proprietário a partir do uso da ferramenta expropriação. Essa 

lei legitimou as transformações de Paris por George-Eugène Haussmann (Figura 

75).

Haussmann foi o administrador público que definiu as mudanças significativas 

para Paris, com o objetivo inicial de facilitar a movimentação das tropas do 

governo, impedindo as barricadas e protestos, mas tendo como objetivo 

Figura 75 - Avenida de L’Opera com alargamento dos bulevares e a renovação das principais  

estradas de Paris, por Haussmann  

também solucionar os problemas gerados pela insalubridade da cidade. Seu 

plano previu a demolição de quase 20 mil edifícios históricos e a construção de 

mais de 30 mil novos, além da execução de largas avenidas, com iluminação e 

plantio de árvores.

 

Nas transformações que ocorreram na área urbana no século XIX, a cidade 
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nova se sobrepôs à antiga, sendo Paris um dos maiores exemplos desse 

acontecimento urbano. As apertadas “ruas-corredores” da cidade fortificada foram 

complementadas por grande rede de circulação, que viabilizou a velocidade dos 

novos meios de transporte. Os bulevares de Haussmann, executados entre 1853 

e 1870, facilitaram a implantação dos veículos elétricos coletivos, responsáveis 

pelo transporte da população, tornando-se um dos elementos mais importantes 

na articulação entre centro e periferia. Apenas em 1929 os veículos elétricos 

coletivos foram substituídos e a circulação centro-periferia foi reforçada pelas 

linhas ferroviárias. 

Mesmo com as largas avenidas de Paris, o surgimento dos automóveis tornou 

grave o problema de trânsito no início do século XX. Com diversos pontos de 

cruzamentos, reforçados por ausência de regras de trânsito, foi necessária a 

abertura de mais vias para solucionar o tráfego. Os problemas do início do 

século podem ser retratados nas soluções propostas nesse período, como a 

proposta de Eugenne Henárd, que criou a Teoria Geral da Circulação, com o  

Figura 76 - Construção Torre Eiffel 

intuito de solucionar os problemas sem a necessidade da expansão urbana para 

a periferia. Os urbanistas apontavam para a dificuldade de acesso ao centro da 

cidade, mesmo com a abertura das grandes avenidas. 

Nas cicatrizes urbanas provocadas pelas aberturas das vias, mantiveram-se 

as principais construções e os grandes monumentos. O cenário de Paris foi 

transformado com a abertura de largas avenidas que cortaram vias estreitas e 



168RUMO AOS CÉUS

irregulares, além da criação de um contorno do anel viário. Foram criadas praças 

e rotatórias, além de parques e grandes jardins públicos. As novas construções 

nos lotes perpendiculares aos bulevares foram definidas por rígidas restrições 

urbanísticas, com padronização das fachadas, altura, materiais e cor. Apesar da 

inovação na infraestrutura da cidade, pouco foi alterado na regulamentação das 

construções, que manteve a altura das edificações constante. 

Em 1889, ocorreu o centenário da Revolução Francesa. Para as comemorações, 

foi proposta a Exposição Mundial em Paris. A Exposição de 1875 já havia feito a 

divulgação do ferro como material construtivo, mas foi o monumento proposto 

para a Exposição de 1889 que selou o uso do ferro na construção civil.  

Para a escolha do monumento, foi feito concurso, que contou com mais de 100 

propostas. Foi a proposta da equipe de Gustave Eiffel a vencedora. Eiffel já tinha 

experiência com grandes estruturas, entre elas a participação na construção 

da Estátua da Liberdade de Nova York. O local para sediar a Exposição era 

próximo ao Rio Sena. A exposição também tinha o objetivo de apresentar as 

novidades científicas e culturais desenvolvidas pela indústria francesa. A Torre 

Eiffel foi proposta como um monumento de cerca de 300m de altura, com base 

quadrada de 125m de largura e cerca de 8 mil toneladas, que posteriormente 

chegou a 10 mil, em função dos acréscimos de infraestrutura para viabilizar a 

ocupação de algumas áreas (Figura 76). 

A obra deveria ser desmontada até 20 anos após a Exposição. Para a execução 

da Torre, foram 21 meses de construção, com mais de 150 funcionários 

trabalhando na montagem da estrutura de ferro fundido, além de mais de 100 

funcionários trabalhando na fabricação das 18 mil peças que compõem a Torre. 

Na feira, era possível verificar o contraste resultante de mudanças abruptas nos 

espaços urbanos: a evolução tecnológica que permitiu a execução da Torre Eiffel 

ocorreu no mesmo momento em que a sociedade ainda apreciava o Zoológico 

Humano – vila de negros dentro de grades – expostos no mesmo evento.

Na época da sua construção, muitos artigos de revistas e jornais consideraram 

a Torre Eiffel uma ameaça à estética, pois consideravam que uma torre de ferro 

erguida no coração de Paris contrastava em demasia com a beleza refinada da 

cidade. A Torre Eiffel permanece a estrutura mais alta de Paris. 
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Com a destruição de diversas cidades durante a Primeira Guerra Mundial, 

surgiu a necessidade da reconstrução de forma coordenada, uma vez que os 

problemas extrapolavam o perímetro da cidade. Em 1919, foi proposta lei que 

determinou a necessidade de plano global de desenvolvimento a longo prazo, 

para cidades com mais de 10.000 habitantes, na França. Inspirado na lei, foi 

proposto concurso de ideias para o planejamento do crescimento de Paris. O 

concurso definia quatro abordagens distintas: planos regionais; planos para 

a cidade; reabilitação das fortificações; e intervenções pontuais. Todas elas 

deveriam levar em consideração a mobilidade urbana. Uma solução urbana 

bastante discutida em Paris foi a criação de cidades-satélites, que já estavam 

disseminadas nas proximidades de Londres e eram consideradas solução para 

redução do adensamento urbano nas áreas centrais.  

No período entre guerras, os problemas habitacionais de Paris se agravaram. 

Com os problemas econômicos que ocorreram após a Crise de 1929, o ritmo da 

construção civil foi reduzido em toda a Europa e tornou-se ainda mais fraco na 

própria França. A partir do diagnóstico de déficit habitacional e do novo surto de 

doenças, disseminadas devido à ausência de infraestrutura de água e esgoto, 

foi formada a Comissão de Higiene, responsável pela realização de estudo sobre 

os 20 distritos próximos ao centro da capital. Verificou-se a existência de 17 ilhas 

insalubres no centro da cidade. A maioria dos edifícios considerados insalubres 

datava do final do século XIX, e eram considerados inadequados antes mesmo 

da 1ª Guerra. Essas regiões eram habitadas principalmente por imigrantes do 

norte da África. 

Os núcleos das cidades europeias, formados na Idade Média ou Idade Moderna, 

continham os principais monumentos, como igrejas e palácios. Houve dificuldade 

de adaptação das ruas estreitas à difusão dos veículos automotores nas 

cidades antigas. As classes mais altas, que se abrigavam nos velhos casarões, 

mudaram-se para a periferia, enquanto o centro foi tomado pela população de 

imigrantes, a partir da subdivisão dos casarões, que agora abrigavam dezenas 

de famílias cada. No texto abaixo, do livro “Na Pior em Paris e Londres”, George 

Orwell descreve o bairro em que morava na Paris no início do século XX.

“Era uma rua muito estreita – um desfiladeiro de casas altas e leprosas,  
inclinadas umas em direção às outras de modo estranho, como se tivessem sido  

congeladas enquanto ruíam. Todas as casas eram hotéis, apinhados até o teto  
de hóspedes, em sua maioria poloneses, árabes e italianos. ” (ORWELL, 2006 p. 12)
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Como resposta ao diagnóstico da Comissão de Higiene, foi proposto um plano 

para a restauração dos monumentos históricos e para o acréscimo do número 

de unidades habitacionais em Paris. Restaurar os monumentos históricos foi 

bastante demorado, e sua finalização ocorreu apenas em 1937, ano da Exposição 

Internacional. 

A solução para o déficit habitacional despertou interesse dos mais visionários 

arquitetos, incluindo Le Corbusier, que entendia que a solução habitacional 

deveria fazer parte do plano global para Paris. A expressividade da solução, 

no entanto, foi bem aquém dos ideais mais modernos de urbanismo. Parte dos 

terrenos das áreas periféricas foi ocupada por habitação social, com impulso da 

Loi Loucheur13 de 1928, enquanto parte foi vendida à iniciativa privada. 

Até 1937, foram construídas cerca de 40 mil unidades habitacionais, para cerca 

de 120 mil habitantes, implementadas e financiadas pelo estado francês, com 

resultados arquitetônicos bastante controversos. A construção de habitação 

social na periferia de Paris foi impulsionada, também, pela insalubridade 

das áreas centrais. Os estudos determinavam a necessidade de redução da 

capacidade residencial pela metade, para solucionar a insalubridade apontada 

nos setores centrais de Paris. A torre, que já havia sido utilizada para habitação 

social na Inglaterra a partir do final da guerra, foi a solução proposta para o 

restabelecimento da população parisiense. As torres foram construídas nas 

regiões de Villeneuve Saint Georgers, em 1949.

Durante a 2ª Guerra Mundial, as construções foram novamente interrompidas 

e, ao final da guerra, não havia mão de obra, materiais ou equipamentos para 

a retomada da indústria da construção civil. Com a escassez de dinheiro no 

período pós-guerra, foi priorizada a implantação de infraestrutura de estradas e 

pontes, retardando ainda mais a solução para o déficit habitacional.

Entre as décadas de 1950 e 1970, a solução para o déficit habitacional foi 

a construção de grandes conjuntos habitacionais, formados por edifícios 

em barras apoiados em pilotis, soltos no terreno. Essa solução é contrária à 

anteriormente encontrada, que resultou em habitações individuais precárias em 

13  A Loi Loucheur foi aprovada em 1928 por iniciativa do Ministro do Trabalho e da Previdência Social 
Louis Loucheur.  Tinha como objetivo a intervenção financeira do Estado para promover moradias populares. 
A lei previa financiamento da habitação social, com empréstimo a uma taxa reduzida para cada indivíduo 
adquirir terreno e construir, ou comprar uma casa própria. Cada indivíduo escolhia empreiteiro, material e 
projeto da residência, e o Estado monitorava a qualidade da construção a partir da fiscalização de seus 
arquitetos.  
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terrenos pequenos. Para implantação dos grandes conjuntos, era necessário 

o distanciamento do centro, em função da ausência de grandes terrenos nas 

áreas mais centrais. Os problemas gerados pela disseminação dessa tipologia 

em toda a Europa foram: grande distância entre moradia e local de trabalho; 

dificuldade em relação aos meios de transporte; ausência de infraestrutura de 

escolas, comércio ou equipamentos culturais; e, principalmente, a fragmentação 

do tecido urbano, devido à escala monumental dos conjuntos. Mesmo com 

pesquisas apontando para a preferência da população francesa pela casa 

individual, as políticas de habitação social permaneciam com a orientação dos 

grandes conjuntos. 

Em 1954, Bernard Lafay, presidente do Conselho Municipal de Paris, apresentou 

relatório que definiria os rumos do planejamento urbanístico parisiense nas 

décadas de 1960 e 1970. O relatório apontava para duas grandes causas para 

os problemas de tráfego de veículos no centro da cidade: a primeira referia-se à 

concentração excessiva de escritórios e atividades de negócios na área central; 

a segunda era o fato do centro ter se tornado passagem obrigatória para quem 

pretendia atravessar a cidade. Reorganizar os fluxos de circulação tornara-se a 

base para as próximas mudanças propostas em Paris. Verificaram-se também 

zonas em necessidade de renovação, e esse estudo resultou no documento 

denominado “Espaço Parisiense”. 

O Plano Lafay foi lançado em 1954 e propôs a divisão da região de Paris em 

duas: o centro histórico, cristalizado em um núcleo; e um cinto, que possibilitaria 

a renovação da cidade a partir de maior liberdade construtiva. O arquiteto 

Raymond Lopez, auxiliar de Lafay no Plano, entendia que, se não era mais 

possível a renovação no núcleo de Paris, era possível a construção de células 

verticalizadas em locais próximos, ainda pouco adensados. Os locais ainda não 

cristalizados possibilitariam a verticalização e implantação de novos edifícios.

Foi proposta a demolição de edifícios baixos ou insalubres para dar lugar às 

novas células urbanas na forma de unidade de vizinhança. Ao agrupar setores 

em unidades, foi possível o agrupamento de até 10 mil pessoas em uma mesma 

unidade. Foi proposta a construção de torres em zonas delimitadas dos distritos 

periféricos, resultando no acréscimo de unidades habitacionais nessas células 

urbanas. Também foi prevista a retirada de parte das atividades comerciais 

e administrativas do centro, para promover a reestruturação de Paris, além 
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da implantação de infraestrutura para deslocamento da população ao centro 

(Figura 77). 

Em clima de prosperidade econômica, diversas leis foram lançadas em 1955, 

possibilitando a realização de grandes projetos de renovação urbana. Além 

das ilhas insalubres, foram propostas intervenções em quarteirões de uso 

considerado incompatível com o desenvolvimento da cidade. Entre 1955 e 1960, 

foram lançados 17 projetos e, em 1965, no centenário das obras de Haussmann, 

Paris passava novamente por renovações profundas. 

O arquiteto Raymond Lopez foi o auxiliar de Lafay no plano de intervenção 

rodoviária, que foi desenvolvido com três eixos de ação: projeto de rótula interna, 

sem cruzamentos e em nível, com 24 rotatórias para desafogar o centro antigo 

do tráfego de veículos; anel periférico de 35km com tratamento de autoestrada 

Figura 77 - Mapa Plano Lafay: plano diretor e programa de ação, 1954

no perímetro externo da cidade; e uma avenida transversal, no sentido norte-sul, 

tangenciando parte do anel interno. Enquanto o projeto da rótula interna não 

avançou, a rótula externa foi rapidamente incorporada ao plano de obras da 

cidade (Figura 78). 

O anel periférico, proposto por Lafay, teve suas obras iniciadas em 1956 e 

acentuou a presença de uma nova dimensão urbana da capital. Enquanto a 
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cidade se expandia em direção à periferia, grandes projetos de renovação 

iniciavam no coração de Paris, com intervenções em escala maior do que a 

reconstrução nas ilhas insalubres. 

Em 1957, o arquiteto Michel Holley foi chamado para participar de uma pesquisa 

dirigida pelo arquiteto Raymond Lopez, sobre as reformas urbanas a serem 

realizadas em Paris. Um estudo desenvolvido neste período verificou que a cidade 

não deveria ultrapassar 2,3 milhões de habitantes, considerando a necessidade 

de 42m² de construção por habitante14. Era necessária, então, a verticalização 

das unidades de vizinhança dos distritos próximos.

Em 1958, Raymond Lopez foi convocado para trabalhar no Plano Diretor de Paris. 

Michel Holley e Raymond Lopez foram os responsáveis pelo projeto do Front-de-

Seine, em 1954, aplicando o princípio do zoneamento vertical. Inspirados na 

Carta de Atenas, propuseram uma transcrição da cidade radiante: a separação  

 

Figura 78 - Mapa com proposta de Lopez para plano de intervenção rodoviária, 1954

entre veículos e pedestres e a implantação de torres multifuncionais, com áreas

destinadas ao trabalho e habitação. O distrito era marcado pela presença da 

indústria automotiva, detentora de 17% da área da região. Michel Holley fez o 

primeiro masterplan da região, a pedido de Raymond Lopez. Todos os edifícios 

teriam a mesma altura, exceto as torres das igrejas e edifícios especiais, 

mantendo a ordem e harmonia da área central de Paris. A ideia era impedir que, 

14  Os cálculos tomaram como base 12m² de habitação e automóvel; 14m² para equipamentos coletivos 
e 16m² para equipamentos urbanos em geral.
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no skyline de Paris, sugerisse a silhueta do mercado de ações, como aparentava 

o escalonamento de alturas dos edifícios de Nova York. 

Holley também foi responsável pela Operação Itália XIII, que cobriria a área da 

Place d’Italie ao Boulevards des Maréchaux. Não conseguiu construir o principal 

edifício, a Torre Apogée, com 200m de altura, à beira da Place d’Italie (Figura 

79). Nessa região, foi proposto o mesmo limite de alturas do Front-de-Seine. 

Para o gerenciamento das áreas, foi fundada a Urban Renovation for Workshop, 

que utilizou as teorias sobre densidade, que Holley havia desenvolvido, com a 

relação entre densidade do solo e alturas dos pavimentos. 

Em 1959, foi publicado novo Plano Diretor de Paris, aprovado pelo Conselho 

Municipal em 1962. O plano apresentava diagnóstico de toda a região e as 

linhas gerais de desenvolvimento, que deveriam embasar projetos pontuais. Até 

o fim da década de 1960, diversas torres foram espalhadas na França, sendo  

Figura 79 - Perspectiva e maquete do projeto “Torre Apogée”

que, nesse período, cerca de 120 mil franceses moravam em edifícios com mais  

de 50m de altura e 220 mil trabalhavam em torres mais altas. Em 1972, 206 

edifícios altos poderiam ser contados na França, incluindo 46 em Paris e 45 na 

região periférica da capital. 

Em 1964, foi proposta a reorganização política da região parisiense, acrescentando 

seis novos departamentos e unindo o distrito Ile de France à cidade de Paris. 
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Para a reabilitação dessa região, foi proposta a construção de grandes torres 

e a expansão linear, a partir da criação de novas cidades-satélites. Surgiu, na 

região, grande especulação imobiliária. Uma das propostas apresentadas 

previa a construção de um centro administrativo de grandes dimensões, com 

capacidade para um milhão de habitantes. A cidade foi batizada de Paris 

Parallèle, e sua construção foi justificada pela necessidade de preservação dos 

quarteirões históricos da capital. 

A expansão de Paris foi proposta no Plano Diretor em dois grandes eixos, 

conectados pelas redes de transportes e zonas industriais. A urbanização foi 

estendida às zonas pouco densas, além de novas cidades-satélites terem 

sido incorporadas ao Plano. Diferente das experiências inglesas das cidades-

jardins, os franceses conceberam novas cidades como regiões densamente 

urbanizadas, que se conectavam à Paris por automóvel e ferrovias. Para o plano 

global, a região de Paris foi considerada uma única cidade com 14 milhões de 

habitantes. Nas novas centralidades foram propostos conjuntos residenciais, 

centros comerciais e de equipamentos, além de sede de serviços administrativos 

de novos departamentos, criados a partir de 1964. As novas centralidades 

deveriam estar ligadas umas às outras, bem como conectadas pelo sistema de 

transporte ao centro de Paris. 

O Plano Diretor não detalhou as cidades, sendo que a organização geral, 

controle de expansão e concepção de infraestrutura ficariam a cargo de 

agências públicas de urbanismo. As cidades propostas tinham maior liberdade 

projetual e vasta gama de tipologias construtivas. A construção encontrava-

se a cargo das grandes entidades privadas. As cidades novas tornaram-se a 

negação consciente dos valores e formas urbanas tradicionais. Elas refletiam a 

necessidade de controlar e orientar o crescimento da região parisiense e eram a 

resposta a um impulso econômico sem aparente fim à vista, acompanhado pelo 

constante crescimento da população. Passados 10 anos, seria difícil prever o 

futuro da capital e de sua periferia. 

Em 1964, a altura dos edifícios foi limitada em 27m no setor histórico e 31m 

nos demais setores, além de setores em que a altura foi liberada. Em 1965, 

foi proposta a criação de oito cidades-satélites, reduzidas para cinco um ano 

depois. 
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O Código de Obras de Paris, de 1967 – Loi de Orientation Foncière - e o Código de 

Urbanismo – Code de l’Urbanisme, de 1985, previram o dispositivo denominado 

Zone d’Amenagement Concerté – ZAC -  ou Zona de Regulamentação Consentida. 

Nos limites da ZAC foram permitidas intervenções para melhoramentos da área 

por uma entidade pública. As ZACs são zonas em que operações de interesse 

público, aprovadas pela comunidade, podem ser realizadas, mesmo quando 

excederem aos parâmetros do Código de Urbanismo. 

A partir desse dispositivo, houve a possibilidade de renovação urbana da região 

de La Défense, mantendo a uniformidade da cidade de Paris, mesmo quando 

necessária a expansão urbana. Por esse mecanismo, a expansão foi direcionada 

para zonas subaproveitadas da região de Paris. 

Em 1968, foi publicado plano com o nome: Schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme de la région parisienne15, com o objetivo de definir a orientação geral  

Figura 80 - Plano: Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne, 1969

do planejamento urbano da capital e região (Figura 80). A orientação do plano 

se dava em três pontos: fazer melhor uso de um espaço muito denso e antigo de 

pequena extensão; respeitar a complexidade das funções e a estrutura essencial 

para o equilíbrio de uma grande metrópole; manter o equilíbrio entre seu território 

e sua região. Foi proposta nova distribuição geográfica dos centros de habitação 

e emprego, de maneira a descongestionar o centro e dar melhor uso à periferia. 

A importância dada ao patrimônio histórico e arquitetônico da cidade acabou 
15  Plano Diretor de planejamento urbano da região parisiense
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marginalizando o restante da região circundante ao centro histórico. 

O uso do dispositivo ZAC permitiu maior liberdade de parâmetros construtivos 

em determinadas regiões de Paris, mas foi um arranha-céu, viável a partir de 

sua aplicação, que causou grande polêmica. O retorno à limitação de altura em 

Paris se deu pelas críticas geradas na construção do Tour Montparnasse, que 

será apresentado a seguir. 

3.2.1 Tour Montparnásse

Monte Parnassus, ou Montparnasse, era uma colina rural, planificada em 1725 

e que, no século XVIII, era o endereço dos cabarés, teatros e salas de dança. 

Essa região entrou em declínio pouco depois da Crise de 1929. Em 1934, a 

Companhia Ferroviária Francesa verificou que a estação ferroviária Gare 

Montparnasse estava subdimensionada, não mais atendendo as necessidades 

Figura 81 - Montparnasse: Construção e escala do edifício na cidade

da região. O projeto de reconstrução da estação resultou em uma renovação 

urbana em larga escala. Foi proposta a remoção da estação de trem, para dar 

lugar a novas tipologias de edificação e, em 1956, as renovações urbanas na 

região de Montparnásse iniciaram, envolvendo cerca de oito hectares. Diversos 

edifícios em ruínas e insalubres foram demolidos. 

As propostas para o Tour Montparnásse iniciaram em 1959 e, ainda em seus 

primeiros estudos, foram encontradas barreiras e críticas sobre a verticalização 
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proposta, com argumento da destruição da paisagem histórica de Paris. O 

projeto final da torre iniciou em 1966 e reuniu quatro arquitetos: Urbain Cassan, 

Eugène Beaudouin, Louis de Hoym de Marien, e Jean Saubot. Em 1968, o ministro 

da Cultura André Malraux concedeu a licença de construção para o edifício 

de 59 pavimentos e 209m de altura, implantado à margem esquerda de Paris  

(Figura 81). Em 1969, o presidente francês Georges Pompidou aprovou a 

construção de empreendimento com objetivo de desenvolvimento urbano da 

região, para a modernização da infraestrutura da capital.

Em 1970, deu-se início à construção do Tour Montparnásse. Foi necessária a 

remoção de 420 mil m³ de escombros da estação de metrô e a construção da 

torre foi prevista sobre a linha de metrô existente. Em 1972, o ponto mais alto da 

torre atingiu 200m de altura e 57 pavimentos. O edifício foi inaugurado em 1973, 

com embasamento destinado a shopping center e escritórios na torre. 

Figura 82 - Relação de altura entre Tour First, Montparnásse e Torre Eiffel

Tour Montparnasse é o edifício comercial mais alto do Front de Seine, que é uma 

das três regiões que contemplam a maioria dos edifícios altos de Paris. As outras

regiões são La Défense, a oeste de Paris, e Itália XIII, com a maioria de suas 

torres com uso residencial. Até a construção do Tour First, Tour Montparnasse 

levou o título de edifício mais alto de Paris, mas foram justamente as duras 

críticas à sua construção que impediram a implantação de edifícios mais altos 

na cidade (Figura 82). Dois anos após sua conclusão, foi proibida a construção 
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de edifícios com mais de 37m de altura no centro de Paris, e Tour Montparnásse 

tornou-se o único arranha-céu na cidade. O limite foi estabelecido com objetivo 

da preservação da estética. 

Os elogios feitos da vista dos seus terraços são uma sátira, pois evidenciam o 

único momento em que o Tour Montparnasse não é visualizado no cenário urbano. 

Em 2008, foi considerado o 2º edifício mais feio do mundo, em uma pesquisa 

feita pelo Virtual Tourist, ficando atrás apenas da Prefeitura de Boston. Alguns 

críticos revelam que, se o endereço do edifício fosse outro, o Tour Montparnásse 

não teria sido tão criticado. Alguns arquitetos consideram a proposta uma boa 

solução urbana para Paris. Libeskind afirma que abandonar a ideia da torre é 

abandonar, também, a ideia da cidade sustentável de alta densidade que ela 

representa. 

Os parisienses exilaram os edifícios em bairros distantes, segregando o 

crescimento vertical da cidade, permanecendo com a área central em forma 

de museu, sem alterações na paisagem. Essa solução tornou o centro de 

Paris inviável economicamente para sediar novas empresas, em função da 

especulação imobiliária resultante da estabilização do número de imóveis frente 

ao constante crescimento da população. 

A Tour Apogée era para ser construída junto com a Tour Montparnásse. Uma 

nova batalha induziu à proibição de altura nos limites de Paris. Antes de 

cancelarem a licença de construção, foram propostas mudança de endereço e 

forma do edifício. O Tour Apogée foi movido para a Place d’Italie, e sua forma, 

anteriormente de três alas, foi transformada em uma cruz. O cancelamento da 

licença de construção custou ao Estado 500 milhões de francos. 

Em 2008, a Câmara Municipal de Paris aprovou lei que retirou o limite de altura 

dos novos edifícios na capital francesa. Desde 1977, era proibida a construção 

de edifícios com mais de 37m de altura, ou 12 pavimentos, após as duras 

críticas lançadas ao Tour Montparnásse. Com a decisão, o prefeito Bertrand 

Delanoe (2001-2014) permitiu a construção de arranha-céus em determinadas 

zonas da cidade. Em seis zonas, foi liberada a construção de edifícios com 

até 50m de altura, destinados aos conjuntos habitacionais, que permitiriam o 

acréscimo de 20% a 30% da oferta de moradias populares na cidade. Em outras 

áreas foi liberada a altura de 150m e até 200m, para edifícios de escritórios, 
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lojas e repartições públicas, em áreas anteriormente abandonadas, que seriam 

valorizadas com a execução dos arranha-céus. 

Era ilusório frear o crescimento da cidade, sendo que um em cada seis franceses 

vivia na região de Paris, que continha todas cidades com mais de um milhão de 

habitantes da França. Até o final do século XX, foi prevista população de mais de 

16 milhões de habitantes. Para adaptar-se a esse crescimento, era necessário 

melhorar equipamentos coletivos e transportes, além da necessidade de 

ampliação das zonas residenciais. O intuito do plano era justamente admitir o 

forte crescimento, introduzindo ordem e coerência ao tecido urbano, buscando 

o equilíbrio entre habitação, equipamentos públicos e áreas verdes.

Novos arranha-céus, incluindo um edifício de Jean Nouvel, surgirão em uma parte 

da cidade. O edifício Duo foi autorizado em 2015 pela Câmara de Paris, a ser 

implantado na margem esquerda do rio Sena, próximo à Biblioteca Nacional. O  

Figura 83 - Edifício Duo e Projeto do edifício de Renzo Piano para Paris

projeto é de duas torres assimétricas, uma com 180m de altura e 39 pavimentos, 

e outra com 122m e 27 pavimentos. Renzo Piano também construirá uma torre

com 160m de altura (Figura 83). O novo limite de altura, atualmente de 180m, 

continua sendo muito mais baixo que a Torre Eiffel. 
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3.2.2 La Défense 

Em setembro de 1958, foi criado o Estado para o Planejamento da Defesa (EPAD), 

com objetivo de construir e gerenciar o novo distrito empresarial denominado La 

Défense, primeiro distrito empresarial europeu. Para tanto, foi feita renovação, 

construção e reagrupamento de centros financeiros da capital para atração 

de investidores. La Défense é um distrito misto, com 160 hectares, composto 

principalmente por edifícios de escritórios, que somam atualmente cerca de 3 

milhões de m² de área. La Défense está localizada a oeste de Paris, onde a 

atividade terciária é bastante desenvolvida (Figura 84).

Os projetos de renovação urbana cobriam área de 280 hectares, destacando-

se os projetos de Les Halles e La Défense. La Défense se distinguia das demais 

renovações urbanas pela dimensão e complexidade da infraestrutura proposta. 

Figura 84 - Edifícios La Défense

A rede de transportes formava um nó em La Défense, com nova estação de metrô 

inaugurada em 1970. Edifícios baixos foram demolidos para darem lugar às 

torres altas e, posteriormente, aos arranha-céus, contrariando a homogeneidade 

volumétrica do restante do tecido urbano de Paris. 

Inaugurado em 1958, o Centro de Novas Indústrias e Tecnologias foi projetado 

pelos arquitetos Robert Camelot, Jean de Mailly e Bernard Zehrfuss. A primeira 

geração de torres é de modelo idêntico: base de 42mx24m, com altura limitada 
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a 100m e área de 30 mil m². Em 1962, foi criado sistema de divisão em volumes, 

com objetivo de superar as deficiências do sistema de condomínio para 

arranha-céus, e utilizado para o desenvolvimento do novo distrito empresarial. 

Os primeiros edifícios foram Torre Esso e Torre Nobel, e as próximas torres 

substituiriam fábricas, favelas e fazendas vizinhas.

Em 1966, foi inaugurada a Torre Nobel, do arquiteto Jean de Mailly, segunda torre 

em La Défense. As torres da segunda geração foram inauguradas no início da 

década de 1970, para atender a alta demanda do distrito. Antes delas, o Plano 

foi alterado em 1964, ampliando a liberdade de altura e dimensões dos edifícios. 

Com a mudança, foram viabilizadas torres como a Torre Areva – antiga Torre Fiat 

– com 184m de altura e 44 pavimentos (Figura 85). 

La Défense foi fortemente criticada pelo contraste entre suas grandes construções 

e escala urbana, e os edifícios baixos e ruas estreitas de Paris. Em 1973, havia 

Figura 85 - Centro de Novas Indústrias e Técnologias e Torre Nobel, França

223 construções altas em La Défense, com grande variedade de projetos de 

escritórios, residências, hotéis, universidades e hospitais. Autoridades públicas 

investiram no símbolo das formas altas, e uma das torres sediou a administração 

da cidade de Bordeaux. 

Na metade da década de 1970, após mais de 20 anos de expansão contínua, 

Paris entrou em período de relativa estabilidade. Ao final do século XX, assistiu 
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a mudança que viria a alterar relações econômicas, políticas, sociais e culturais. 

Em função de crise econômica, em 1973 o desenvolvimento de La Defénse foi 

interrompido, sendo que, por quatro anos, oficialmente não foi vendido nenhum 

metro quadrado de escritório na região. 

A redução estatal na região de La Défense ocorreu por volta dos anos 2000, e logo 

foi retomada, com a criação da Agência de Desenvolvimento Público do Sena 

Arche (EPADESA). A ação dessa entidade ultrapassa o território de La Défense, 

considerado “operação de interesse nacional”, colocando o planejamento da 

região sob responsabilidade estatal. 

Em 2010, havia em torno de 180 mil funcionários e 20 mil habitantes em 71 

torres de La Défense, que foi dividida em quatro setores – North Ark, South Ark, 

Northern Esplanade e South Esplanade –. Uma grande laje de pedestres de 31 

hectares foi erguida sobre o solo natural, formando imenso espaço público com 

jardins e passeio (Figura 86). 

Figura 86 - La Defénse em 2010

Em 2015 foi aprovada a construção do Tour Triangle, arranha-céu em forma de 

triângulo de vidro, com 180m de altura e 150m de largura, com 70 mil m² de área, 

projetado pelos arquitetos Herzog & de Meuron. Custará cerca de 500 milhões 

de euros. No ano em que foi aprovado, segundo Miranda Bothe, especialista em 

imóveis do Paris Property Group, havia mais de um milhão de metros quadrados 

vazios de escritórios em Paris e subúrbios. Essa informação coloca em xeque a 

necessidade de construção de mais áreas de escritórios (Figura 87).
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Poucos são os simpatizantes dos arranha-céus em Paris. Aqueles que são, 

acreditam na necessidade da modernização da cidade às necessidades 

contemporâneas de negócios, e na necessidade dos empregos gerados durante 

a construção das torres. Além disso, entendem que o uso misto permite novos 

tipos de usuários para o local. Em 2015, eram 17 edifícios com mais de 150m de 

altura na região de Paris. Ainda que haja números favoráveis aos arranha-céus, 

eles são condenados pela maioria dos parisienses. Talvez seja a negação da 

altura que determinou a segregação do arranha-céu em locais específicos da 

região, mantendo a escala de edifícios baixos nas regiões mais antigas. 

Figura 87 - Projeto Tour Triangle
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3.3 ESTUDOS DE CASO DE VIABILIDADE LEGAL E MORFOLÓGICA 
E CONCLUSÕES PRELIMINARES

Nova York, Chicago e Paris foram as três cidades apresentadas anteriormente, 

com o objetivo de analisar o impacto da legislação urbanística na implantação 

dos arranha-céus. As cidades de Nova York e Chicago foram escolhidas por 

terem sediado os primeiros arranha-céus, e Paris por ter negado os arranha-

céus na cidade existente. Mesmo nas cidades que foram berço do arranha-céu 

– Nova York e Chicago –, as modificações da legislação urbana impactaram na 

volumetria e altura dos arranha-céus. 

A primeira análise a ser feita neste capítulo é a interferência da legislação urbana 

na eficiência econômica do arranha-céu, projetado com as condicionantes de 

uma legislação específica. Considerando que o maior objetivo do arranha-céu 

é dar retorno financeiro, relacionar viabilidade econômica e legal pode permitir 

conclusões a respeito do número de arranha-céus construídos em uma cidade 

em detrimento de outras. 

Para avaliar a influência dessas condicionantes na eficiência econômica do 

arranha-céu, serão apresentados estudos de caso de edifícios construídos 

em períodos distintos de vigência da legislação urbanística em duas cidades 

estudadas. Os edifícios analisados de Nova York e Chicago foram aqueles 

citados durante o desenvolvimento do capítulo, que permitirão o entendimento 

da relação entre definições de arquitetura e viabilidade econômica. 

O estudo não é conclusivo, considerando que o projetista não necessariamente 

utilizou o máximo coeficiente permitido do lote. Pressupõe-se, no entanto, que 

em função do alto custo da terra nas áreas mais adensadas de cada cidade, os 

projetos levaram em consideração o maior uso possível do potencial daquele 

lote. 

O segundo estudo deste capítulo tratará da localização dos arranha-céus na 

cidade. Considerando o alto custo da terra nas regiões mais adensadas e os 

limites impostos pela legislação, além da dificuldade da execução de grandes 

construções na cidade consolidada, pode-se supor que o empreendedor 

busque novas localidades para a construção, procurando valor reduzido do lote. 
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ESTUDOS DE CASO I 

O arranha-céu teria, então, apenas a limitação da altura da engenharia e da 

economia. 

Entre as décadas de 1990 e 2010 – dados até 2016 –, 21 países receberam os 

maiores arranha-céus do mundo: Alemanha, Arábia Saudita, Austrália, Bahrein, 

Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Espanha, Estados Unidos, 

Filipinas, Indonésia, Inglaterra, Japão, Kuwait, Malásia, Rússia, Singapura, 

Tailândia e Turquia. Desses, foram analisados seis países, prioritariamente 

selecionados pelo maior número de arranha-céus construídos no período, 

posteriormente selecionados os países com maior disponibilidade de dados 

para análise. Adicionada à lista, foram acrescentadas as cidades representantes 

nacionais: São Paulo e Balneário Camboriú, cidades brasileiras com os maiores 

arranha-céus.  Nas cidades brasileiras foram selecionadas todas as tipologias 

de arranha-céus (comercial e residencial), em função do número reduzido de 

arranha-céus comerciais altos, comparado às demais cidades analisadas.
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ESTUDOS DE CASO I 
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

Tabela 18 - Eficiência Espacial até de 1922, Chicago

Figura 88 - Planta dos edifícios: Rookery Building, The Reliance e Monadock
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

Tabela 19 - Índice de Compacidade até de 1922, Chicago

Figura 89 - Planta dos edifícios: Old Colony e NY Life Insurance 
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estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

DE 1923 ATÉ 1956

333N - Chicago AV - 1927

Chicago Board - 1930

Merchandise Mart 1930

Stone Container - 1923

Chicago Tribune - 1923

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

DE 1923 ATÉ 1956

333N - Chicago AV - 1927

Chicago Board - 1930

Merchandise Mart 1930

Stone Container - 1923

Chicago Tribune - 1923

Tabela 20 - Eficiência Espacial entre 1923 e 1956, Chicago

Figura 90 - Planta dos edifícios: Chicago Tribune, 333N Chicago, Stone Container e Chicago Board
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

DE 1923 ATÉ 1956

333N - Chicago AV - 1927

Chicago Board - 1930

Merchandise Mart 1930

Stone Container - 1923

Chicago Tribune - 1923

estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

DE 1923 ATÉ 1956

333N - Chicago AV - 1927

Chicago Board - 1930

Merchandise Mart 1930

Stone Container - 1923

Chicago Tribune - 1923

Tabela 21 - Índice de Compacidade entre 1923 e 1956, Chicago

Figura 91 - Planta do edifício Merchandise Mart
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estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1957

Equitable Building - 1965

Standard Oil - 1973Hancock Building - 1969

Federal Center - 1960

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1957

Equitable Building - 1965

Standard Oil - 1973Hancock Building - 1969

Federal Center - 1960

Tabela 22 - Eficiência Espacial a partir de 1957, Chicago

estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1957

Equitable Building - 1965

Standard Oil - 1973Hancock Building - 1969

Federal Center - 1960

Figura 92 - Planta dos edifícios: Federal Center, Equitable Building, Hancock e Standard Oil
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estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1957

Willis Tower - 1974

Leo Burnett - 1989

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1922

CHICAGO

Rookery Building - 1886

The Reliance Building - 1890 Monadock Building - 1891

Old Colony - 1894 NY Life Insurance - 1894

estudos de caso - capítulo 3 CHICAGO

local:

ano construção:

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1957

Equitable Building - 1965

Standard Oil - 1973Hancock Building - 1969

Federal Center - 1960

Tabela 23 - Índice de Compacidade a partir de 1957, Chicago

Figura 93 - Planta dos edifícios: Willis Tower e Leo Burnett



194RUMO AOS CÉUS

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

Tabela 24 - Eficiência Espacial até 1916, NY

Figura 94 - Planta dos edifícios: Equitable Life Insurance, Ansonia, Flatiron e Singer Building
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estudos de caso - capítulo 3 NY

Belnord - 1908 Aphtorp - 1908

Life Insurance - 1909 Woolworth Building - 1913

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

Tabela 25 - Índice de Compacidade até 1916, NY

Figura 95 - Planta dos edifícios: Belnord, Aphtorp, Life Insurance e Woolworth
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

NY

Equitable Building - 1916 Chrysler Building - 1930

40 All Street - 1930 Lincoln Building - 1930

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

NY

Equitable Building - 1916 Chrysler Building - 1930

40 All Street - 1930 Lincoln Building - 1930

Tabela 26 - Eficiência Espacial entre 1916 e 1961, NY

Figura 96 - Planta dos edifícios: Equitabl, 40 All Street e Lincoln Building
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estudos de caso - capítulo 3 NY

Empire State Building - 1931

Rockfeller Center - 1939

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

NY

Equitable Building - 1916 Chrysler Building - 1930

40 All Street - 1930 Lincoln Building - 1930

Tabela 27 - Índice de Compacidade entre 1916 e 1961, NY

Figura 97 - Planta dos edifícios: Empire State Building e Rockfeller Center
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

NY

Equitable Building - 1916 Chrysler Building - 1930

40 All Street - 1930 Lincoln Building - 1930

estudos de caso - capítulo 3 NY

Lever House - 1950

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

ONU - 1950

Seagram - 1954 Met Life Building - 1960

Tabela 28 - Eficiência Espacial de edifícios entre 1916 e 1961, NY

Figura 98 - Planta dos edifícios: Seagram e Met Life Building



199VIABILIDADE LEGAL E MORFOLÓGICA DO ARRANHA-CÉU

estudos de caso - capítulo 3 NY

Lever House - 1950

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

ONU - 1950

Seagram - 1954 Met Life Building - 1960

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ENTRE 1916 E 1961

NY

Equitable Building - 1916 Chrysler Building - 1930

40 All Street - 1930 Lincoln Building - 1930

Tabela 29 - Índice de Compacidade de edifícios entre 1916 e 1961, NY

Figura 99 - Planta dos edifícios: Lever House e ONU
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1961

NY

Celanese Building - 1963 Mc Building - 1963

Exxon Building - 1963 General Motos - 1964

Fundação Ford - 1968 AT&T Building - 1984

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1961

NY

Celanese Building - 1963 Mc Building - 1963

Exxon Building - 1963 General Motos - 1964

Fundação Ford - 1968 AT&T Building - 1984

Tabela 30 - Eficiência Espacial a partir de 1961, NY 

Figura 100 - Planta dos edifícios: Celanese, Mc Building, Exxon, Fundação Ford e AT&T Building
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estudos de caso - capítulo 3 NY

WTC - 1973

ONE WTC - 2006

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1961

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

A PARTIR DE 1961

NY

Celanese Building - 1963 Mc Building - 1963

Exxon Building - 1963 General Motos - 1964

Fundação Ford - 1968 AT&T Building - 1984

Tabela 31 - Índice de Compacidade a partir de 1961, NY

Figura 101 - Planta dos Edifícios: World Trade Center e One World 
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ESTUDOS DE CASO II 
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Figura 102 - Mapa de Nova York, Manhattan - Estados Unidos

150 m

541,3 m



204RUMO AOS CÉUS

442,1 m

150,5 m

442,1 m

150,5 m

Figura 103 - Mapa de Chicago, Estados Unidos
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Figura 104 - Mapa de Makati, Filipinas

152.4 m

258.6 m
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100 m

296 m
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100 m

296 m

Figura 105 - Mapa Grande Paris, França
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Figura 106 - Mapa de Londres, Inglaterra

306 m

150,9 m
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Figura 107 - Mapa de Jakarta, Indonésia

252 m

150 m

252 m

150 m
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632 m

150 m
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632 m

150 m

Figura 108 - Mapa de Shanghai, China
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255,5 m

150 m
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255,5 m

150 m

Figura 109 - Mapa de Toquio, Japão
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170 m

105 m
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170 m

105 m

Figura 110 - Mapa de São Paulo, Brasil
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271,4 m

110,6 m

Figura 111 - Mapa Balneário Camboriú, Brasil
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O adensamento urbano, conduzido também pela liberação da altura dos 

edifícios, tem impactos positivos e negativos na cidade contemporânea. Com 

o crescimento da população, o ícone atual da cidade – a torre – é visto como 

uma das soluções que permitiriam a aproximação da população aos principais 

locais de moradia, lazer e trabalho. A solução parece plausível, ao se observar a 

necessidade de acréscimo de cerca de 30 mil unidades habitacionais por ano, 

somente para receber o aumento anual da população da cidade de São Paulo, 

por exemplo. A contradição é que, justo nas cidades com maior crescimento 

populacional, os arranha-céus encontram maiores limites de malhas urbanas e 

legislações restritivas. 

As novas torres dificilmente poderão extrapolar os limites do lote, pois é possível 

que a divisão da malha urbana não seja mais radicalmente alterada e que os novos 

projetos de arranha-céus tenham que se adaptar a planos de ruas e subdivisão 

de lotes que os precedem. Em função da consolidação atual das grandes 

cidades, mudanças no desenho urbano, como a malha urbana estabelecida 

em Nova York, os bulevares de Haussmann em Paris e, em menor escala, a 

implantação das Avenidas Estruturais em Curitiba, terão bastante dificuldade de 

replicação nas cidades contemporâneas. Algumas mudanças na malha urbana 

podem ocorrer em função da união de lotes, porém, com menos vazios urbanos, 

essas possibilidades são reduzidas. Se a malha urbana está menos sujeita às 

mudanças, são as alterações da legislação urbana que poderão influenciar a 

viabilidade dos arranha-céus contemporâneos. 

Conforme analisado nos estudos de caso, a legislação influenciou na eficiência 

econômica das tipologias de arranha-céus, que foram desenhados a partir das 

suas limitações. 

Verifica-se, nos edifícios analisados de Nova York, antes da legislação de 1916, 

que a relação espacial entre área útil e área total do pavimento é atendida com 

eficiência em quase todos os exemplares, exceto o Life Insurance, de 1909, que 

é o exemplar com menor eficiência de planta, 65,6%, e o edifício com menor 

área de pavimento, 580,48m². Os edifícios com eficiência de planta maior que 

80% são: Ansonia, de 1899; Singer Building, de 1908; Belnord e Aphtorp, de 

1908. As soluções de planta são diferenciadas, sendo o primeiro com circulação 

vertical centralizada e planta formada por seis grandes barras conectadas a 
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uma barra central; enquanto o segundo tem planta formada por dois retângulos 

com dimensões diferentes encostados, sendo que a circulação vertical está 

localizada no retângulo de maior dimensão; e os últimos com grande pátio 

central e circulação vertical dispersa na planta. O índice de compacidade fica 

acima de 70% em quase todos os exemplares, exceto o Ansonia, de 1899 e o 

Woolworth, de 1913. O Ansonia tem forma irregular, com pátios que separam as 

barras, que permitem melhor iluminação e ventilação, mas aumentam o perímetro 

da fachada. O Woolworth tem formato de U, também para melhor atender à 

ventilação e iluminação dos escritórios, porém a solução torna-se cara.

Entre a legislação de 1916 e a mudança, em 1961, os edifícios analisados tiveram 

melhor eficiência de planta, sendo que, dos 10 exemplares, apenas dois tiveram 

eficiência abaixo de 70% - Seagram Building, de 1954, com 64% e o Met Life 

Building, de 1960, com 63%, mas que são os dois únicos edifícios analisados 

do período que têm índice de compacidade acima de 70%, pois têm planta com 

formato regular. Os edifícios com menor índice de compacidade são o Equitable 

Building, de 1916, com 59,78; o 40 All Street, de 1930, com 42,34; e o Lincoln 

Building, também de 1930, com 47,61; sendo ambos com formato de planta em 

H, sendo o último com adição de mais uma barra.

Após a mudança de legislação, em 1961, os edifícios analisados tiveram 

maior eficiência de planta, sendo o mais recente, o One World Trade Center, 

curiosamente, o menos eficiente, com 58,4%. O índice de compacidade é acima 

de 70% em quase todos os exemplares, exceto o Celeanse Building e o Exxon 

Building, ambos de 1963; sendo o primeiro com 36,32 e o último com 63,68. 

Ambos têm forma irregular, que aumenta o perímetro da fachada, reduzindo sua 

eficiência. 

Pode-se concluir, a partir da análise dos arranha-céus de Nova York, que as 

maiores eficiências de planta não têm relação com a área do pavimento, pois 

há exemplares eficientes com 780,33m² – Lever House, até 4097,93m² - Singer 

Building. O Singer Building, no entanto, tem grande área descoberta de saídas 

de emergência e rotas de fuga, sendo que, se sua solução fosse replicada 

atualmente, a eficiência reduziria consideravelmente. Da mesma forma o 

Ansonia, que também é eficiente, mas que tem área descoberta de rotas de 

fuga. Os maiores índices de compacidade estão relacionados às formas mais 

regulares de planta.  



219VIABILIDADE LEGAL E MORFOLÓGICA DO ARRANHA-CÉU

As plantas dos pavimentos-tipo analisadas de Nova York podem ser divididas 

pela forma, sendo: triangular, quadrada, retangular, retangular com adição 

de volumes, regular com pátio interno fechado, regular com pátios abertos e 

irregulares. A forma triangular é verificada apenas no Flatiron Building, de 1902. A 

forma quadrada, que tem o maior índice de compacidade entre as analisadas, é 

verificada no Life Insurance, de 1909; no WTC, de 1973; e no One WTC, de 2006. 

A forma retangular é replicada no edifício da ONU, de 1950; Mc Building, de 

1963; e AT&T, de 1984. A forma retangular com adição de volumes, geralmente 

com o volume de circulação vertical que se desprende da forma pura, encontra-

se no Singer Building, de 1908; Rockfeller Center, de 1939; Lever House, de 

1950; Seagram Building, de 1954; Met Life Building, de 1960; Exxon Building, de 

1963, Celeanse Building, de 1963; General Motors, de 1964. A forma regular com 

pátios internos fechados encontra-se no Belnord e Aphtorp, de 1908 e Fundação 

Ford, de 1964. A forma regular com pátios abertos encontra-se no Woolworth 

Building, de 1913; Equitable, de 1916; Chrysler Building, de 1930 e Empire State, 

de 1931; e tem ótima eficiência de planta, sendo todos os exemplares acima de 

70%. As formas irregulares, encontradas no Equitable Life Insurance, de 1870; 

Ansonia, de 1899; 40 All Street, de 1930 e Lincoln Building, de 1930; não foram 

repetidas nos exemplares analisados, após a década de 1930. 
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estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3 NY

local: NOVA YORK
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Figura 112 - Planta do edifício Flatiron Building

Figura 113 - Perspectiva Flatiron Building
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Figura 114 - Planta dos edifícios: Life Insurance, World Trace Center e One World Trade Center

Figura 115 -Perspectiva  dos edifícios: Life Insurance , World Trade Center e One World Trade Center



222RUMO AOS CÉUS

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3 NY

local: NOVA YORK

POR TIPOLOGIA

Life Insurance - 1909 WTC - 1973

One WTC - 2006

Flatiron Building - 1902

Ap
ht

or
p 

- 1
90

8
Be

ln
or

d 
- 1

90
8

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d 
- 1

96
8

es
tud

os
 de

 ca
so

 - 
ca

pít
ulo

 3
NY

loc
al:

ON
U 

- B
uil

din
g -

 19
50

NO
VA

 Y
OR

K

PO
R 

TI
PO

LO
GI

A

Mc
 B

uil
din

g -
 19

63

AT
&T

 B
uil

din
g -

 19
84

Be
lno

rd
 - 

19
08

Ap
hto

rp
 - 

19
08

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d -
 19

68

Tabela 34 - Eficiência Espacial por Tipologia 03, NY

Ap
ht

or
p 

- 1
90

8
Be

ln
or

d 
- 1

90
8

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d 
- 1

96
8

es
tud

os
 de

 ca
so

 - 
ca

pít
ulo

 3
NY

loc
al:

ON
U 

- B
uil

din
g -

 19
50

NO
VA

 Y
OR

K

PO
R 

TI
PO

LO
GI

A

Mc
 B

uil
din

g -
 19

63

AT
&T

 B
uil

din
g -

 19
84

Be
lno

rd
 - 

19
08

Ap
hto

rp
 - 

19
08

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d -
 19

68
Ap

ht
or

p 
- 1

90
8

Be
ln

or
d 

- 1
90

8
Fu

nd
aç

ão
 F

or
d 

- 1
96

8

es
tud

os
 de

 ca
so

 - 
ca

pít
ulo

 3
NY

loc
al:

ON
U 

- B
uil

din
g -

 19
50

NO
VA

 Y
OR

K

PO
R 

TI
PO

LO
GI

A

Mc
 B

uil
din

g -
 19

63

AT
&T

 B
uil

din
g -

 19
84

Be
lno

rd
 - 

19
08

Ap
hto

rp
 - 

19
08

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d -
 19

68

Ap
ht

or
p 

- 1
90

8
Be

ln
or

d 
- 1

90
8

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d 
- 1

96
8

es
tud

os
 de

 ca
so

 - 
ca

pít
ulo

 3
NY

loc
al:

ON
U 

- B
uil

din
g -

 19
50

NO
VA

 Y
OR

K

PO
R 

TI
PO

LO
GI

A

Mc
 B

uil
din

g -
 19

63

AT
&T

 B
uil

din
g -

 19
84

Be
lno

rd
 - 

19
08

Ap
hto

rp
 - 

19
08

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d -
 19

68

Ap
ht

or
p 

- 1
90

8
Be

ln
or

d 
- 1

90
8

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d 
- 1

96
8

es
tud

os
 de

 ca
so

 - 
ca

pít
ulo

 3
NY

loc
al:

ON
U 

- B
uil

din
g -

 19
50

NO
VA

 Y
OR

K

PO
R 

TI
PO

LO
GI

A

Mc
 B

uil
din

g -
 19

63

AT
&T

 B
uil

din
g -

 19
84

Be
lno

rd
 - 

19
08

Ap
hto

rp
 - 

19
08

Fu
nd

aç
ão

 F
or

d -
 19

68

Aphtorp - 1908Belnord - 1908 Fundação Ford - 1968

estudos de caso - capítulo 3 NY

local:

ONU - Building - 1950

NOVA YORK

POR TIPOLOGIA

Mc Building - 1963

AT&T Building - 1984

Belnord - 1908 Aphtorp - 1908 Fundação Ford - 1968Aphtorp - 1908Belnord - 1908 Fundação Ford - 1968

estudos de caso - capítulo 3 NY

local:

ONU - Building - 1950

NOVA YORK

POR TIPOLOGIA

Mc Building - 1963

AT&T Building - 1984

Belnord - 1908 Aphtorp - 1908 Fundação Ford - 1968

Aphtorp - 1908Belnord - 1908 Fundação Ford - 1968

estudos de caso - capítulo 3 NY

local:

ONU - Building - 1950

NOVA YORK

POR TIPOLOGIA

Mc Building - 1963

AT&T Building - 1984

Belnord - 1908 Aphtorp - 1908 Fundação Ford - 1968

Figura 116 - Planta dos edifícios: ONU, Mc Building e AT&T Building

Figura 117 - Perspectiva  dos edifícios: ONU, Mc Building e AT&T Building
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Tabela 35 - Eficiência Espacial por Tipologia 04, NY

Figura 118 -Planta dos edifícios: Belnord, Aphtorp e Fundação Ford

Figura 119 - Perspectiva  dos edifícios: Belnord, Aphtorp e Fundação Ford
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Tabela 36 - Eficiência Espacial por Tipologia 05, NY
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Figura 120 - Planta dos edifícios: Singer Building, Rockfeller Center, Lever House e  Seagram Building

Figura 121 -Perspectiva  dos edifícios: Singer Building, Rockfeller Center, Lever House e Seagram Building
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Tabela 37 - Eficiência Espacial por Tipologia 06, NY

Figura 122 - Planta dos edifícios: Met Life Building, General Motors, Celeanse e Exxon Building

Figura 123 - Perspectiva  dos edifícios: Met Life Building, Exxon Building, Celeanse Building e General Motors



226RUMO AOS CÉUS

Empire State - 1931

Equitable - 1916 Chrysler Building -1930Woolworth Building - 1913

rtos

estudos de caso - capítulo 3 NY

local: NOVA YORK

POR TIPOLOGIA

Woolworth - 1913 Equitable - 1916 Chrysler Building - 1930

Empire State - 1931

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3

local:

ano construção:

NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS

ATÉ 1916

NY

Equitable Life Insurance - 1870 Ansonia - 1899

Flatiron Building - 1902 Singer Building - 1908

estudos de caso - capítulo 3 NY

local: NOVA YORK

POR TIPOLOGIA

Life Insurance - 1909 WTC - 1973

One WTC - 2006

Flatiron Building - 1902

Tabela 38 - Eficiência Espacial por Tipologia 07, NY

Figura 124 - Planta dos edifícios Woolworth, Equitable Building, Chrysler Building e Empire State

Figura 125 - Perspectiva  dos edifícios: Woolworth, Equitable Building, Chrysler Building e Empire State Building
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Tabela 39 - Eficiência Espacial por Tipologia 08, NY

Figura 126 - Planta dos edifícios: Equitable Life, Ansonia Building, 40 All Street e Lincon Building

Figura 127 - Perspectiva  dos edifícios: Equitable Life, Ansonia Building, 40 All Street e Lincoln Building
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Em Chicago, até a mudança da legislação de 1956, os edifícios analisados têm 

eficiência de planta acima de 70%. Observa-se que os edifícios construídos após 

1956 têm o núcleo de circulação vertical acrescido de áreas técnicas e sanitários 

coletivos, resultando na queda da eficiência da planta, chegando ao mínimo de 

54,6% no Federal Center, de 1960. 

O menor índice de compacidade encontrado nos edifícios analisados em Chicago 

é o Monadock Building, de 1891, com 56,59; seguido por NY Life Insurance, 

de 1894, com 61,73; Stone Container, de 1923, com 61,53; e Chicago Board, 

de 1930, com 62,25. A forma dos primeiros é retangular alongada, enquanto o 

último tem formato de U. De todos os edifícios analisados, o Willis Towers, de 

1974, tem o maior índice de compacidade, 99,87. Sua forma é de um grande 

quadrado, com supressão de quadrados menores nas bordas.

As plantas analisadas de Chicago podem ser divididas pela forma, sendo: 

quadrada, retangular, regular com pátio interno fechado; com pátios abertos; 

irregulares. A forma quadrada encontra-se no Standard Oil, de 1973 e no Willis 

Towers, de 1974. A forma regular com pátio interno fechado encontra-se no 

Rookery Building, de 1886. A forma regular com pátios abertos encontra-se no 

NY Life Insurance, de 1894; Stone Container, de 1923 e Chicago Board, de 1930. 

As formas com pátios são têm as plantas mais eficientes analisadas, porém o 

índice de compacidade das plantas com pátios abertos é reduzido. A planta 

retangular é a forma mais repetida, sendo encontrada no Monadock Building, de 

1891; Old Colony, de 1894; 333 Michigan Avenue, de 1927; Merchandise Mart, 

de 1930; Federal Center, de 1960; Equitable Building, de 1965; Leo Burnett, de 

1989; Hancock Building, de 1969. Os projetos com plantas retangulares tinham 

grande eficiência de planta, até 1956, com mais de 80%. As formas irregulares 

encontram-se no The Relliance Building, de 1890 e Chicago Tribune, de 1923.
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Tabela 40 - Eficiência Espacial por Tipologia 01, Chicago

Figura 128 - Planta dos edifícios: Standard Oil e Willis Towers

Figura 129 - Perspectiva  dos edifícios: Standard Oil e Willis Towers
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Tabela 41 - Eficiência Espacial por Tipologia 02, Chicago
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Figura 130 - Planta dos edifícios:  Rookery, NY Life Insurance, Stone Container e Chicago Board

Figura 131 - Perspectiva  dos edifícios: Rookery Building, Ny Life Insurance, Stone Container e Chicago Board
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Tabela 42 - Eficiência Espacial por Tipologia 03, Chicago

Figura 132 - Planta dos edifícios: Monadock Building, Old Colony, 333N Michigan e Merchandise Mart

Figura 133 - Perspectiva  dos edifícios: Monadock Building, Old Colony, 333 Michigan Buikding e Merchandise Mart
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Tabela 43 - Eficiência Espacial por Tipologia 04, Chicago

Figura 134 - Planta dos edifícios:  Federal Center, Equitable Building, Hancock e Leo Burnett

Figura 135 - Perspectiva  dos edifícios: Federal Center, Equitable Building,  Hancock Building e Leo Burnett
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Tabela 44 - Eficiência Espacial por Tipologia 05, Chicago

Figura 136 - Planta dos edifícios: The Reliance e Chicago Tribune 

Figura 137 - Perspectiva  dos edifícios: The Reliance e Chicago Tribuine



235VIABILIDADE LEGAL E MORFOLÓGICA DO ARRANHA-CÉU

As formas das plantas foram definidas a partir do desenho do lote acrescidas 

de condicionantes legais, como os recuos obrigatórios. Como as formas das 

plantas são determinantes da viabilidade econômica, o futuro dos arranha-céus 

poderá ser condenado, portanto, se os idealizadores da cidade e definidores 

dos parâmetros construtivos assim decidirem.

 

O segundo estudo deste capítulo trata do mapeamento da localização dos 

maiores arranha-céus de 10 cidades. Nota-se que, mesmo com todas as restrições 

de malha urbana, dimensão de lote, restrições urbanísticas de volumetria e 

altura e dificuldade de implantação na cidade consolidada, os arranha-céus 

tendem a se concentrar em determinadas cidades e, mais especificamente, em 

determinada região de cada cidade. Paris, que foi a mais emblemática cidade a 

negar o crescimento em altura das edificações, permanece atraindo investidores 

interessados na construção de novos arranha-céus. Mas por que arranha-céus 

precisam ser construídos na cidade que os nega? 

Os atuais maiores arranha-céus do mundo localizam-se na China, Taiwan e 

Emirados Árabes, em locais anteriormente pouco adensados. As cidades que 

foram berço dos arranha-céus, no entanto, permanecem recebendo novos 

edifícios, mas dessa vez sem entrar na concorrência para receberem os edifícios 

mais altos do mundo. As novas localidades dos arranha-céus têm relação com 

questões econômicas mundiais, mas a localização dos arranha-céus em cada 

cidade pode parecer contraditória.

Um edifício alto tende a ser construído na região de edifícios altos, mesmo que 

a legislação permita a construção em demais regiões da cidade. Na maioria 

das cidades analisadas, há duas ou três regiões em que os arranha-céus estão 

concentrados. Isso pode ser explicado porque o agrupamento dos edifícios 

altos promove sinergia entre as diversas atividades e serviços especializados 

prestados. A aglomeração urbana depende da proximidade das atividades, o que 

é favorecido na construção de um arranha-céu e, ainda mais, na concentração 

de diversos arranha-céus. Uma atividade econômica específica tem grande 

propensão a se agrupar em determinada região geográfica, mesmo que o valor 

do lote seja mais alto que o de outras regiões, em função justamente dessa 

aglomeração. 
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As cidades em que foi verificada a concentração dos arranha-céus foram: 

Chicago e Nova York (Estados Unidos), Makati (Filipinas), Grande Paris (França) 

e Londres (Inglaterra), sendo que Paris tem apenas um arranha-céu fora da 

concentração, e Londres e Nova York têm dois pontos de concentração de 

arranha-céus na cidade.

As cidades de Shangai (China), Tóquio (Japão), Balneário Camboriú e São 

Paulo (Brasil) têm os arranha-céus espalhados na cidade, porém pode-se 

observar algumas recorrências. Em Shangai, os arranha-céus encontram-se, 

prioritariamente, em uma mesma via; em Tóquio, os arranha-céus concentram-

se, em sua maioria, em dois pontos, mas há diversos edifícios fora desses 

pontos; em Jakarta (Indonésia) há quatro pontos de concentração de arranha-

céus e poucos espalhados; em São Paulo há um ponto de concentração de 

arranha-céus e uma via que concentra os demais; e em Balneário Camboriu os 

maiores arranha-céus foram implantados na mesma via. 

Na cidade de São Paulo, que tem o maior número de edifícios de escritórios do 

Brasil, a concentração dos edifícios altos ocorre de maneira distinta da maioria 

das cidades analisadas. Há cerca de 12 milhões de metros quadrados de 

escritórios espalhados em 17 regiões da cidade, sendo que diversos centros 

financeiros da Europa e Estados Unidos tem mais do que o triplo de área de 

escritórios de São Paulo, mas eles estão concentrados em poucas regiões. 

O valor do lote, que em algumas regiões, como em Hong Kong, pode chegar 

a 70% do valor total do empreendimento, pode inviabilizar economicamente a 

execução de um arranha-céu. Do ponto de vista de viabilidade econômica, basta 

a mudança da localização do terreno para regiões com menor valorização da 

terra na cidade, para que a construção deixe de necessitar de grandes alturas. A 

contradição à obviedade dos fatos é que, como pode ser observado nos mapas 

dos estudos de caso, os arranha-céus são, preferencialmente, construídos 

de maneira aglomerada na cidade, sendo que os investidores preferem o alto 

custo do lote, com necessidade de execução de maior área construída para 

diluição desses custos, a ser construído isolado da aglomeração vertical urbana. 

Conforme observado, as regiões que mais concentram os arranha-céus são os 

endereços preferidos dos novos arranha-céus.



CAPÍTULO IV 
O ARRANHA-CÉU NAS CIDADES UTÓPICAS E 
IDEAIS E O VALOR SIMBÓLICO DO ARRANHA-CÉU
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INTRODUÇÃO

O presente capítulo abordará as propostas ideais e utópicas de cidades 

verticalizadas e arranha-céus e a questão simbólica do edifício alto. Algumas 

propostas analisadas têm, no conjunto de edifícios altos, a solução para as novas 

demandas urbanas. Outras soluções preveem o arranha-céu como unidade 

urbana independente. A primeira parte deste capítulo apresentará propostas 

utópicas e ideais, sem ter o objetivo de apresenta-las sequencialmente, mas 

de analisar aquelas que podem revelar uma nova ideia de cidade: a cidade 

vertical. A segunda parte do capítulo apresentará os 10 mais altos arranha-céus 

recentemente construídos no mundo – a partir de 2000 – permitindo avaliar se 

as soluções propostas se afastaram dos principais atributos que viabilizaram 

o arranha-céu no século XX, a ponto dos arranha-céus do século XXI estarem 

mais próximos de propostas utópicas e ideais.

Algumas propostas de cidades foram consideradas ideais e outras utópicas. 

Ambas partem da decepção com o presente defeituoso, que leva o autor a 

se distanciar em relação à sociedade em que vive e repensar o presente e o 

futuro. A palavra utopia foi apresentada no livro de Thomas More (1478–1535) 

denominado A Utopia, sendo o u, a negação da palavra topos, lugar em grego. A 

utopia é considerada, inicialmente, um estilo literário, pois conforme a definição 

de More, a utopia é o não lugar, é um mundo não localizável no tempo e no 

espaço. A cidade utópica pretende, então, substituir o presente defeituoso pelo 

futuro perfeito, a partir de uma proposta sem definição clara de localização no 

espaço e tempo. A cidade ideal pretende superar a cidade real, geralmente com 

visão dualista do bem (cidade ideal) e do mal (cidade real), mas a partir de um 

local específico, sendo que o combate ao problema acontece na sociedade em 

que foi feito o diagnóstico negativo. 

Em seu livro O Urbanismo: utopias e realidades, uma antologia (2015), Choay faz a 

distinção dos tipos de projeções espaciais, de imagens da cidade do futuro, 

que ela denomina de modelos. A autora divide o urbanismo nas fases dos pré-

urbanistas, urbanistas e crítica de segundo grau. Na fase pré-urbanista, as 

propostas são obras de generalistas, com autores historiadores, economistas 

ou políticos; enquanto na fase dos urbanistas, as propostas são desenvolvidas 

por especialistas, principalmente os urbanistas, além de serem propostas 

despolitizadas. Os modelos e realizações, que surgiram a partir dos problemas 
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urbanos colocados pela sociedade industrial provocaram nova crítica, iniciando 

a fase da crítica de segundo grau. 

A fase pré-urbanista é dividida em modelo progressista e culturalista; a fase 

do urbanismo é dividida em modelo progressista, culturalista e naturalista; já 

a fase da crítica de segundo grau é dividida em tecnotopia e antrópolis. Em 

cada modelo, há características que os diferem, como: setorização rigorosa 

e dimensão reduzida das propostas; dispersão da cidade existente em vários 

pontos e, em cada ponto, o agrupamento de modo mais denso; divisão das 

necessidades humanas nas funções habitar, trabalhar, locomover-se e cultivar 

o corpo e o espírito; negação das determinações topográficas; uso das novas 

possibilidades técnicas; modelo que pode ser aplicado em diversos locais; 

assombro à metrópole, que resulta em propostas de pequenas cidades, com o 

retorno à cidade medieval ou recriação do passado morto; ou propostas em que 

a arquitetura é subordinada à natureza. 

As propostas mais relevantes ao presente trabalho são os modelos denominados 

progressistas (modelos de Le Corbusier) e naturalista (modelo de Frank Lloyd 

Wright) da fase urbanista, que utilizam a tecnologia moderna em suas propostas. 

Antes de tratar das propostas verticalizadas, é interessante passar rapidamente 

pelas primeiras cidades ideais e utópicas, para que as recorrências entre as 

propostas sejam observadas, pois elas serão replicadas, inclusive, nas propostas 

mais recentes. Como não é objetivo deste trabalho analisar as diferenças entre 

cidades ideais e utópicas, ambas serão denominadas modelo de cidades, 

designação dada por Choay para as cidades do futuro. 
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PARTE 1 

4.1 PRIMEIRAS CIDADES IDEAIS E UTÓPICAS

A primeira proposta ideal a ser analisada é Atlântida, ilha descrita pelo filósofo 

Platão no século IV a.C. “Ilha essa que era maior do que Líbia e Ásia juntas” (PLATÃO, 

2011 p. 88).16 Há dois aspectos que aproximam Atlântida de uma cidade ideal: 

a descrição de sociedade ideal e do estabelecimento da população dessa 

sociedade em local ideal. A sociedade ideal de Platão é caracterizada pelos 

ascendentes de seus moradores, que eram os deuses, dotados de virtudes e 

perfeição, características transmitidas aos primeiros descendentes. O local ideal 

é amplamente detalhado, desde suas dimensões e setorização até a localização 

dos principais edifícios. 

“Porventura querem ouvir agora o que diz respeito ao Estado que descrevemos e 
aos sentimentos que eu possa nutrir em relação a ele. Parecem-me ser 

semelhantes aos de alguém que, ao contemplar animais belos, representados 
em pinturas ou efetivamente vivos, mas a descansar, sobrevém o desejo de os 

ver em movimento e a exercitar, como numa competição, alguma das 
capacidades que parecem ser próprias dos seus corpos. É isso mesmo que 

eu sinto com relação à cidade que descrevemos.” (PLATÃO, 2011 p. 71)

Enquanto a idealização da humanidade em Platão estava na ascendência direta 

dos deuses, os modelos de cidades do século XIX aproximam-se do conto de 

Platão na idealização da sociedade e na negação da imperfeição humana. As 

cidades ideais têm propostas de planejamento urbano e arquitetura aptas a 

receber a sociedade ideal, sendo a cidade organizada em desenhos geométricos 

claros, com crescimento limitado e com barreiras físicas nas divisas, formadas 

principalmente por grandes muralhas. As barreiras físicas e a autossuficiência 

das sociedades ideais são reflexo da ausência de relações sociais e comerciais 

com as demais sociedades.

Contraditoriamente às percepções negativas sobre a realidade vivida pelos 

autores, as propostas retiram da humanidade sua imperfeição, portanto também 

não é da humanidade a responsabilidade pelos problemas das cidades reais. 

Sendo assim, basta que o homem seja protegido da sociedade atual, retirado 

da cidade doente e injusta, para não cometer mais infrações. O modelo de 

cidade baseia-se na ideia do aperfeiçoamento da humanidade a partir do 

16  O território da Líbia correspondia a todo território entre o Egito e a costa ocidental da África. 
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estabelecimento em novo local dotado de características de grande organização 

urbana. 

As soluções físicas da cidade são propostas como parte das soluções para 

a sociedade perfeita, sendo que aspectos de arquitetura e urbanismo são 

frequentemente apresentados nos modelos de cidades, algumas vezes com 

detalhes de dimensões, materiais e volumetria, outras vezes apenas com 

descrições gerais. São apresentadas, geralmente, as divisões da cidade em 

ruas e quadras em uma clara organização geométrica, além da definição da 

localização das principais edificações e espaços públicos. Os socialistas 

utópicos produziram propostas de cidade com dimensão intermediária, sendo 

pequena para ser organizada de modo unitário e bastante grande para uma vida 

econômica e cultural independente das outras cidades. Com a dificuldade da 

criação de cidades inteiras, muitas delas permaneceram no papel. Mesmo não 

sendo executadas, influenciaram o pensamento do urbanismo moderno. 

Os modelos de cidade baseiam-se em soluções para problemas que fogem 

de soluções exclusivas de planejamento urbano. As condições sociais, políticas 

e culturais são constantemente levantadas. São incorporadas discussões 

sociais e políticas, mais do que questões geométricas e ordenamento urbano. 

O diagnóstico que as antecede permite entender a mudança das relações de 

trabalho daquele período e, portanto, como os autores dos modelos de cidades 

respondem às mudanças a partir das propostas de localização do setor de 

serviços e comércio em seus modelos. Os modelos de cidades propostos têm 

muitas ideologias e precedentes formais, que: “se rasparmos a retórica do “admirável 

mundo novo”, encontraremos uma veia de nostalgia correndo sob o futurismo” (CURTIS, 2008 

p. 241). 

Para a implantação de novas cidades reais, o Livro Tratado de Arquitetura, de I 

a.C., Vitruvio descreve critérios para a escolha do lugar: o local deveria ser alto, 

mas não nebuloso, nem quente, nem frio, e deveriam ser evitadas as vizinhanças 

de pântanos. Após a análise da salubridade do local, seria iniciada a implantação 

da cidade, com questões de segurança, como a construção de torres, muralhas 

e fossos. Após isso, seriam traçadas praças e ruas, a partir da melhor orientação 

do sol e dos ventos. Também as localizações do foro e templos, além do local 

para os sacrifícios, foram definidas em seu texto (VITRUVIUS, 2007). As definições 

de Vitruvio são relativas ao plano de cidade real, com objetivos distintos ao plano 

de cidade utópica.
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A Utopia de Thomas More inicia com  crítica à situação social e política da Inglaterra, 

para então descrever a sociedade ideal, representada por moradores de uma 

ilha sem localização específica, sem as concepções de dinheiro da sociedade 

inglesa e com autorregulação das atividades ali desenvolvidas. A ilha tinha 1.700 

anos e sua população vivia isolada. Há descrição da forma e dimensionamento 

da ilha, além da setorização e da divisão em 54 cidades. Cada cidade tinha seis 

mil famílias e era cercada por muralhas e fossos. A solução para o crescimento do 

número de pessoas por família era a realocação do excedente para outra família 

e, posteriormente, para outra cidade, até a retirada da população excedente da 

ilha. É descrita a organização física da cidade, com definição da tipologia dos 

quarteirões com miolo de quadra livre para implantação de mercado comum. 

As rápidas transformações urbanas após o desenvolvimento industrial, a 

dificuldade de implantar infraestrutura para a população crescente nas cidades, 

o adensamento, a poluição das indústrias e sua proximidade das moradias, o 

 

Figura 138 - “New Harmony”: cidade ideal materializada por Robert Owen

surgimento dos veículos automotores, o esgoto sem tratamento e o caos da 

cidade moderna aguçaram a criatividade de alguns pensadores do século XIX 

e XX. O aparecimento de loteamentos em subúrbios cada vez mais distantes, 

as péssimas condições de moradia, o longo trajeto diário de deslocamento da 

população e os longos turnos de trabalho refletiam em perda da qualidade de 

vida e em futuro desolador. A resposta dos urbanistas aos problemas da cidade 

industrial foi manifestada nos modelos de cidades ideais e utópicas.
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O modelo de cidade de Robert Owen, entre 1817 e 1820, prevê população 

limitada a 1.200 habitantes, com definição de área mínima por habitante e 

organização das moradias, quadras, setorização das cidades, com a locação 

dos edifícios públicos, incluindo cozinha coletiva, escolas, biblioteca, centro 

esportivo e recreação. Com a implantação da cidade ideal, não haveria motivos 

para o crime e, portanto, tribunais e prisões não foram propostos. New Harmony 

é a cidade ideal materializada de Owen, em Indiana, Estados Unidos, em 1825. 

Owen comprou um terreno e adaptou sua proposta a uma aldeia protestante 

existente (Figura 138). Pouco tempo depois a experiência fracassou e o deixou 

na pobreza. Como a cidade atraiu muitas pessoas, contribuiu para a colonização 

do Oeste americano, adquirindo função oposta à imaginada por Owen. 

Os socialistas utópicos Henri Saint-Simon e Charles Fourier defenderam 

estruturas sociais alternativas, que se materializariam em modelos de cidades 

utópicas. A classe dos tecnocratas, defendida por Saint-Simon para substituir 

as classes dominantes, posteriormente foi trazida por Le Corbusier ao centro 

de suas propostas. O falanstério foi a contraproposta de Charles Fourier para o 

mundo industrial tão criticado por ele, conforme seu ensaio “Le Nouveau monde 

industriel” publicado em 1829. Fourier criticava duramente a organização social 

formada a partir da industrialização e, então, publicou a descrição de um novo 

sistema filosófico e político.

As falanges foram as comunidades ideais propostas para manter o perfeito 

equilíbrio entre os desejos individuais e as expectativas sociais. A sociedade 

seria alojada nos falanstérios, edifícios com a tipologia do Palácio de Versalhes, 

projetados em campos abertos, para sociedades de 1.620 habitantes em área 

de 250ha. Foram descritos os ambientes dos falanstérios, que abrangiam desde 

os quartos privativos até o salão de baile, biblioteca e rua-galeria, para fomentar 

relações entre os moradores. Houve tentativa de materialização dos falanstérios, 

entre 1830 e 1850, com 50 comunidades criadas na França, Rússia, Argélia e 

América. A principal delas foi a construção do familistério, por Jean Baptista 

Godin, entre 1859 e 1870, para seus operários. 

Em artigo publicado na revista ArqTexto, Cabral (2006) relaciona o projeto da 

Unité d’habitation de Le Corbusier com os falanstérios de Fourier, a partir das 

características de isolamento do edifício habitacional e de sua autossuficiência. 

A tipologia dos palácios barrocos franceses, que tanto inspiraram os falanstérios, 

também está presente nas obras de Corbusier. Suas longas alas serviriam 
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posteriormente para inspirar os rédents, que serão posteriormente explicados. 

Os socialistas da primeira metade do século XIX entendiam que, para solução 

dos problemas mundiais, era necessária a atuação simultânea no ordenamento 

espacial e nos aspectos sociais e humanos. Por outro lado, os socialistas da 

segunda metade do século XIX entendiam que a reforma do ambiente urbano 

deveria ser precedida da reforma geral da sociedade, uma vez que até o 

problema da habitação estava integrado ao problema político geral.  A melhoria 

das condições urbanas não causaria a melhoria de vida, mas poderia remover 

obstáculos para ser conquistada a partir de outras frentes, como a política, por 

exemplo. 

Howard foi um dos socialistas da segunda metade do século XIX. O diagnóstico 

que Howard fez para a cidade apontou-a como o espaço de socialização e 

empregos, mas com problemas relacionados à superpopulação e insalubridade, 

enquanto o campo foi analisado como o espaço da natureza e produção de 

alimentos, mas com problemas de geração de empregos e ausência de 

infraestrutura, além da ausência das relações sociais. A recondução do homem 

ao campo era a solução natural, mas para isso deveriam ser criados atrativos, 

como a criação das cidades-campo – Town-Country –.  Howard entendia que era 

a especulação privada dos terrenos das cidades que distanciava as pessoas do 

campo. Sua conclusão foi que, ao eliminar a especulação, os edifícios dariam 

lugar aos espaços verdes e desapareceria a tendência do crescimento ilimitado 

das cidades. 

Diferente das soluções propostas anteriormente, a proposta de Howard previa 

que cada indivíduo seria livre para conduzir sua vida e negócios, mas deveria 

se submeter aos regulamentos da cidade. Ainda que com proposta mais 

concreta para as novas cidades, Howard fixa-se na ideia da autossuficiência e 

no equilíbrio entre indústria e agricultura, determinando, inclusive, a proporção 

das áreas destinadas às moradias, indústrias e agricultura. Para que o equilíbrio 

permanecesse conforme o projeto, foi necessária a criação de um regulamento 

descrevendo cada parte da cidade, chegando ao extremo na definição do tipo 

de cerca de divisa entre casas, a ocupação dos terrenos pelas casas, incluindo 

ainda características como o número de profissionais em cada bairro e o controle 

da criação dos animais. Logo, a intervenção do regulamento comprometia a 

liberdade do indivíduo.
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Para concretizar a proposta, em 1902, foi construída a primeira cidade-jardim, 

chamada Letchworth, a 50km de Londres. Os terrenos foram alugados por 99 

anos, e havia previsão para 35 mil habitantes. Em 30 anos a cidade não chegou 

nem à metade da ocupação do número de habitantes fixados. A segunda 

tentativa de Howard aconteceu em 1919, na cidade de Welwyn, entre Letchworth 

e Londres. O terreno escolhido para implantação era menor e, portanto, o 

cinturão agrícola foi reduzido. A população prevista para a cidade era de 50 mil 

habitantes e foi uma sociedade que regulamentou a cidade, construindo casas 

e alugando-as, também, por 99 anos. O sucesso da segunda tentativa teve 

muita relação com sua proximidade de Londres, que viabilizou o deslocamento 

da população para trabalhar na capital. Assim, a autossuficiência definida em 

plano não foi realizada. O cinturão verde também perdeu a função econômica e 

resultou apenas em mero anteparo da cidade. As cidades de Howard reduziram-

se a cidade comum, como qualquer outra, sujeita à atração da metrópole e aos 

problemas gerados pelo aumento da população. 

A Cidade Linear, de 1882, foi proposta por Arturo Soria y Mata, engenheiro 

espanhol que se dedicou à política e, posteriormente, aos estudos técnicos. Ao 

observar o congestionamento da cidade tradicional, desenvolvida de maneira 

concêntrica, Soria propõe uma alternativa radical, com a extensão ao longo de 

uma única via de comprimento indefinido. A via central teria ao menos 40m de 

largura, com arborização e ferrovia elétrica. As travessas teriam cerca de 200m 

de comprimento e 20m de largura. Os edifícios poderiam cobrir somente um 

quinto do terreno e o lote mínimo seria de 400m², sendo 20% para construção e 

o restante de área livre. 

No fim do século XIX, Soria materializou seus ideais, projetando uma cidade linear 

em forma de ferradura em torno de Madri, Espanha, como padrão alternativo 

para seu crescimento. Os bairros se estenderiam ao longo da grande avenida, 

com 58km de extensão, que conectaria diferentes cidades em escala regional. 

A linha ferroviária viabilizaria a implantação da proposta, considerando a relação 

entre cidade e transporte na proposta de cidade linear. 

A iniciativa da construção do novo modelo de cidade era particular e, como 

não utilizou a expropriação para implantação do plano, encontrou grandes 

dificuldades de consolidação. Soria conseguiu implantar apenas um quarto do 

círculo projetado e, mesmo assim, foi necessária a adaptação do plano à questão 

fundiária. Na adaptação, a proposta perdeu as características da regularidade 
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da teoria e a cidade linear foi amplamente transformada. A proposta de Soria foi 

a primeira a relacionar os novos meios de transporte à nova cidade. Os novos 

meios de transporte deveriam conduzir a definição da malha viária desenvolvida 

para ele, e a relação entre rua e cidade seria evidenciada. 

O modelo de cidade ideal baseado em soluções públicas é contrário ao que 

viria a ser o modelo de cidades pós-liberais, em que a administração da cidade 

regulamenta as áreas privadas, mas não atua diretamente nelas, somente com 

a responsabilidade da execução das obras públicas. A administração atua de 

maneira indireta, a partir de leis que orientam o crescimento e a construção das 

áreas privadas. São vários os exemplos das cidades ideais, mas que fogem ao 

foco desta tese. As cidades abordadas já são carregadas de intenções repetidas 

nas demais, principalmente relacionadas ao modo de vida coletivo e ao nível 

organizacional urbano elevado. 

Alguns autores tentam a aproximação das cidades ideais aos condomínios 

residenciais fechados. Estes últimos apresentam características semelhantes 

às cidades ideais, principalmente relativas à tentativa de manter os moradores 

distantes dos problemas da cidade real, com a execução de muros altos, 

controles de acesso e segurança. O que os difere são os locais de trabalho, que 

nos condomínios residenciais normalmente acontecem fora de seus muros.

Além do parcelamento do solo em lotes e ruas, o planejamento urbano atua, 

também, na regulamentação da cidade. Para regulamentá-la e determinar seu 

crescimento, o planejamento é desenvolvido a partir do imaginário sobre o futuro 

da cidade. Teóricos ou burocratas decidem forma, setorização, dimensionamento 

e espaços públicos, para então sugerir a regulamentação da cidade. O 

planejamento da cidade real passa, portanto, pela proposta de cidade ideal. 

É também, por esse motivo, a necessidade do entendimento da concepção 

das cidades ideais. Em diversos momentos da história foram propostos novos 

modelos de cidades para atender novas demandas da humanidade, ou com a 

intenção de corrigir problemas da sociedade. 
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4.2 MODELOS DE CIDADES IDEAIS VERTICALIZADAS

Os modelos de cidades do século XIX foram, principalmente, a resposta dos 

socialistas utópicos ao diagnóstico negativo feito a partir da observação das 

cidades após a Revolução Industrial. O contraponto aos modelos de cidades 

propostos foram os modelos de cidades verticalizadas, que partiram de um mesmo 

diagnóstico, o cenário caótico do crescimento acelerado, mas responderam 

de maneira bastante distinta. Enquanto as primeiras propõem solução distante 

da realidade observada, as últimas apreciam parte das soluções das cidades 

existentes e apresentam, em seus planos, a evolução dessas propostas, ou até 

mesmo a reestruturação das cidades existentes a partir de soluções de grandes 

demolições e construções nos centros urbanos. Não é objetivo deste trabalho 

apresentar todos os modelos de cidades verticalizadas, mas trazer exemplos 

que possam conduzir às questões simbólicas da altura. 

Figura 139 - Croqui da proposta “Plan Voisin”, de Le Corbusier

Talvez a proposta mais controversa tenha sido o Plan Voisin, de Le Corbusier 

(Figura 139). O arquiteto destacou que Paris era o centro de uma rota e, como 

tal, não poderia ser deslocado. Grande parte das propostas de cidades descritas 

anteriormente caracterizavam-se por ser o não lugar, ou o lugar algum, portanto 

sem a intenção de se conectar a uma rota, ou de se relacionar com as demais 

cidades reais. Os modelos de cidades verticalizadas são os raros momentos em 

que a arquitetura não precisou ser adaptada à legislação urbana anterior a ela, 
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nem tão pouco a arquitetura precisou estar limitada à viabilidade econômica, 

pois esses modelos têm a intenção de discutir o melhor modelo de cidade, 

acima das questões de viabilidade econômica (Figura 140).

A expansão das cidades provocou relações entre cidades próximas que 

resultaram na criação de órgãos metropolitanos, sendo o primeiro em 1898, 

da Grande Nova York. Novas necessidades surgiram, como a necessidade de 

infraestrutura de transporte, hospitais e moradias. A crise habitacional, fator 

alarmante observado pelos socialistas utópicos, tornou-se uma ameaça da 

ordem social. Diversas políticas públicas foram desenvolvidas, uma vez que as 

insuficientes moradias para as classes de trabalhadores eram de má qualidade 

e insalubres, com esgotos aparentes e pouca ventilação e iluminação. A higiene 

assumiu maior importância nas propostas, no momento em que as epidemias 

foram relacionadas a sua ausência, como a epidemia de cólera, de 1832. A 

preocupação com a dizimação da população levou a uma nova postura no 

desenvolvimento dos projetos urbanos e na concepção de cada edifício. 

Figura 140 - Perspectiva “Plan Voisin”

Em 1908, o arquiteto autodidata alemão August Endell publicou ensaio denominado 

A beleza da metrópole. O autor não negava a pobreza ou os congestionamentos 

das grandes cidades, mas via grande potencial na paisagem industrial. Para 

Endell, a cidade reúne riquezas infinitas, acessíveis a todos, mas vistas por 

poucos. Ele considera a cidade um lugar privilegiado de vivência e experiência 

social. A cidade está em contínua mutação e é fascinante justamente por existir 

a dimensão transitória da passagem, que cria espetáculo sucessivamente novo. 
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O fator determinante de sua beleza deve ser buscado nos transeuntes. Para 

Endell, a rua é um ser vivo que acorda, trabalha, se cansa e que se transforma 

do dia útil para o feriado. A rua é o espaço dessas experiências, pois é nela que 

se percebe a presença da multidão. 

Outro importante documento para discussão da metrópole, principalmente 

relacionada à mobilidade, foi o Future Rue, apresentado por Eugène Henárd ao 

Instituto Real dos Arquitetos Britânicos, em conferência de Planejamento Urbano 

de Londres, em 1910. Neste documento, Hénard propôs a separação das 

circulações de pedestres e veículos, sendo que pedestres, bondes, redes de 

instalações e metrô teriam fluxo de deslocamento em pavimentos distintos. As 

ruas do futuro poderiam ser estabelecidas nas cidades existentes, com diversos 

níveis subterrâneos. A dissociação dos edifícios e ruas no sistema de rédents foi 

o ponto mais importante dessa proposta (Figura 141).

Figura 141 - Proposta apresentada por Eugène Henárd : “Future Rue”

Os rédents, mais conhecidos nas propostas de Le Corbusier, são um sistema 

habitacional de grandes edifícios habitacionais isolados, com estabelecimento 

de serviços, escolas, creches, centros comunitários, entre outros. O sistema 

parte da ruptura do sistema lote e rua e pode ser contínuo, apropriando-se do 

solo de maneira independente, sem as quebras necessárias da cidade dividida 

em quadras ou lotes. Como as demais propostas utópicas apresentadas neste 

capítulo, Future Rue foi desenvolvida a partir do diagnóstico negativo da cidade 
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existente: os problemas de fluxos de tráfego em Paris, ainda mais prejudicados 

quando do início do transporte mecanizado. 

Hénard era arquiteto e filho de professor de arquitetura. Ele desenvolveu o 

projeto de alguns edifícios, mas logo focou seus estudos nos problemas de 

circulação do tráfego de Paris, propondo algumas soluções, incluindo o conjunto 

de habitações ao longo de uma estrada. Antes de apresentar a proposta Future 

Rue, Hénard ficou conhecido por seus diagramas de grandes cidades europeias 

que enfatizavam as avenidas radiais e anéis-padrão rodoviários. Alguns dos 

diagramas foram apresentados em relatórios de planejamento, como os planos 

de Daniel Burnham para São Francisco e Chicago. 

Hénard criticava as construções antigas, desde seu arranjo, até as disposições 

sanitárias. Ainda que as mudanças tenham sido significativas nas construções, 

principalmente relacionadas às instalações, como elevador, água, gás, 

eletricidade, telefone e sanitários, havia resquícios de soluções antigas, como 

a necessidade de chaminés, que poluíam a cidade com fumaça nociva, além 

do depósito de cinzas em frente às casas. Hénard descreveu até a limpeza das 

moradias, quando o balanço das esteiras e tapetes para fora da janela espalhavam 

os germes pela atmosfera do ar, que seriam aspirados pelos transeuntes. 

Para o autor, a rua moderna foi o espaço da cidade que menos recebeu melhorias 

a partir das evoluções construtivas e tecnológicas do período industrial, sendo 

as melhorias relacionadas apenas às mudanças de pavimentação. Hénard 

descreve o uso sob as vias, com instalação da infraestrutura, inicialmente redes 

de esgoto, depois outras redes como telefone e telégrafo. Ele critica a falta 

de planejamento na manutenção das instalações, que pertenciam a diversas 

empresas e diversos departamentos da administração. Como eram tratadas 

de maneira independente, cada vez que um dos sistemas necessitava de 

manutenção, as ruas de Paris eram bloqueadas.

Em Future Rue, o pavimento de transporte seria construído como uma ponte e só 

haveria bloqueio de rua em sua própria manutenção. A ponte localiza-se a 5m do 

solo, apoiada sobre paredes de alvenaria, paralelas às paredes das testadas dos 

edifícios. Abaixo da ponte seria implantado sistema de tubulações e, no andar 

inferior, espaço de pouco mais de 2m de altura, com previsão de passagem de 

veículo destinado à remoção do lixo e tráfego de transporte pesado. 
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Na proposta de Hénard, o transporte aconteceria ao menos em dois pavimentos: 

o pavimento acima do solo seria destinado à passagem de veículos e pedestres, 

enquanto o pavimento abaixo do solo serviria como canal para todos os sistemas 

de tubulação e transporte de materiais pesados e mercadorias. O que diferencia 

a proposta de Hénard de uma linha de metrô convencional é a profundidade e 

a largura da instalação das vias, pois os pavimentos abaixo do solo ocupariam 

toda a largura da rua. Com a implantação da proposta, todas as ruas com tráfego 

pesado de Paris teriam três ou quatro plataformas sobrepostas, sendo a primeira 

plataforma para tráfego de carruagens e peões, a segunda para carros elétricos, 

a terceira para tubos destinados à remoção de lixo, e a quarta para o transporte 

de mercadorias. Mesmo permitindo a expansão para mais pavimentos, a rua de 

dois pavimentos inicialmente seria a solução adequada. 

Hénard previu, ainda, a retirada de grande volume de terra das escavações para 

execução das fundações das casas e outros edifícios. Em vez de transportar a 

terra para fora da cidade, ele previu a utilização do material para elevar o solo nas 

partes da cidade onde não haveria ruas subterrâneas e nos parques, jardins e 

praças públicas. Essa proposta será inspiradora para a solução de Le Corbusier, 

apresentada adiante. O arquiteto questiona o uso de telhados inclinados nas 

áreas urbanas, com materiais frágeis e pouco duráveis. Ele apresenta, então, 

a solução de laje plana a ser projetada como terraços para as construções, 

com jardins e pisos. Ele cogita, para o futuro próximo, que esses terraços sejam 

utilizados para pouso de aviões de dimensões reduzidas. A cidade seria dividida 

em três zonas: o centro da cidade, com os principais edifícios e monumentos 

históricos, museus e teatros; a segunda, que receberia todas as zonas residenciais 

da cidade, além dos terraços para pouso dos aviões, e a terceira, que conteria 

os estágios de pouso para grandes aeronaves e máquinas pesadas. 

Para Hénard, os campanários eram pontos de referência das cidades pequenas 

e ajudavam, também, na localização dos pilotos de avião. Observando a 

importância dos edifícios altos, Hénard propôs, nas cidades de tamanho médio, 

a construção de torres de 100m a 150m de altura e, nas cidades grandes, de 

torres de 500m de altura. Além de localizadores para os pilotos, as grandes torres 

também serviriam como estações de telegrafia sem fio, para a comunicação 

instantânea entre todos os países do mundo. A torre de orientação colossal, 

com 500m, teria em sua base a parte histórica da cidade. Em torno dela haveria 

um cinto de oito grandes torres, com 250m a 300m de altura, implantadas nos 

pontos cardeais, para aviso aos aviadores sobre as áreas proibidas. Cada uma 
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das torres teria forma diferente das outras. 

Haveria também zona de casas de telhados planos (zona de 2km a 3km de 

largura) e na circunferência dessa área ocorreria uma segunda cinta, com 

postes metálicos de 50m a 200m de altura para demarcar os limites da cidade. 

As estações serviriam, ainda, como observação e controle do tráfego aéreo. A 

cidade teria estradas largas irradiando do centro, com plataformas elevadas. Por 

fim, haveria grandes parques e jardins formando centro de descanso e saúde.

Hénard sabia que seu pensamento de cidade era utópico, portanto, não sairia 

do papel. Ele entendia que a riqueza universal e a paz seriam anunciadas a 

partir da conquista do ar. As cidades do futuro, segundo o arquiteto, seriam 

mais suscetíveis à transformação e à construção das grandes torres. Hénard 

talvez tenha sido o primeiro grande entusiasta das torres nas cidades ideais, 

ao demonstrar a importância simbólica e funcional dos elementos verticais na 

paisagem. 

Figura 142 - Planta “The City Crown Skyline”

Em 1919, Bruno Taut publicou sua proposta de cidade utópica: The City Crown. 

Taut fez sua proposta acompanhada de desenhos com perspectivas, elevações, 

skyline da cidade, além de um diagrama (Figura 142). Taut propôs uma cidade 

para 300 mil habitantes, com formato circular, semelhante à cidade de Howard, 

mas com diâmetro e número de habitantes muito maiores. Sua proposta define 

círculos concêntricos, que definem a setorização da cidade. A limitação da 

cidade ocorre pelo círculo de árvores, fazendo a releitura das cidades-muradas 

medievais. 
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No centro da cidade, com 500m a 800m de diâmetro, localizam-se as áreas de 

entretenimento e lazer, em cinco edifícios que atenderiam às questões sociais e 

necessidades artísticas e de entretenimento da população. Em geral, as propostas 

de cidades ideais têm, no centro, as áreas institucionais e estrutura política, mas 

a proposta de Taut valoriza as áreas de entretenimento e lazer em detrimento 

das áreas institucionais. A camada mais externa é o setor residencial, que possui 

residências unifamiliares com jardins exclusivos para cada unidade. Entre o setor 

residencial e o centro, foram propostas áreas de cafés, lojas e restaurantes, 

além das construções que abrigam as áreas políticas e institucionais. 

Taut propôs quatro ruas principais que cruzam a cidade, e localizou, à leste, 

a igreja, edifícios administrativos, comerciais e estação de trem; e à oeste, 

escolas e hospitais implantados em um imenso parque. Taut propôs, também, a 

descentralização da área industrial. As atividades recreativas e áreas industriais 

foram propostas para serem abertas à paisagem e possíveis cidades vizinhas. A 

cidade tem arranjo geométrico complexo (Figura 143).

Figura 143 - Perspectiva “The City Crown Skyline” 

Em 1913, foi a vez de Harvey Wiley Corbett fantasiar as ruas da Nova York do 

futuro, com sobreposição de vias de trânsito rápido, calçadas suspensas e 

arranha-céus de 40 pavimentos, ligados entre si por linhas elevadas de metrô. 

As imagens da cidade do futuro de Corbett fascinaram os futuristas italianos. 

Seus debates referiam-se à relação entre edifícios altos e o congestionamento do 

tráfego. Muitos jornais expuseram os pensamentos de Corbett sobre os arranha-

céus, a necessidade dos recuos de zoneamento e o planejamento da cidade. 
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Apesar da exposição, suas ideias não traziam desenhos e, normalmente, eram 

comunicadas em palestras e escritos. Para melhor apresentar suas propostas, 

ele contratou Hugh Ferriss e Hagopian para o desenvolvimento dos desenhos. 

A imagem mais conhecida das propostas de Corbett destacava a proposta para 

diferentes níveis de tráfego de veículos. 

Harvey Wiley Corbett presidiu, em 1923, o Plano de comitê de Nova York sobre 

“Fifty-ninth Street and Traffic Studies”, que considerou formas inovadoras para 

solucionar o problema do congestionamento nos distritos centrais. No comitê, 

foi apresentada proposta para redução do congestionamento a partir da 

segregação das camadas de tráfegos, com linhas ferroviárias implantadas no 

subsolo, veículos ao nível da rua e pedestres em calçadas elevadas. A cidade 

ampliaria a área utilizada pelos veículos com o uso das áreas anteriormente 

ocupadas por calçadas como pista de tráfego (Figura 144).

Figura 144 - Cidade do futuro segundo Corbett, à esquerda, e o  Plano de comitê de Nova York  

“Fifty-ninth Street and Traffic Studies”, à direita. 

Um estudo detalhado de cidade vertical utópica foi desenvolvido por Hugh 

Ferriss, conhecido perspectivista de Nova York. Em 1925, Ferriss apresentou 

exposição pessoal com o título Drawings of the Future City, que o inseriu no 

campo de estudos da teoria do urbanismo. Na década de 1920, Ferriss trabalhou 

em comissões de urbanismo, mas também como consultor em projetos para 

companhias privadas. O livro The Metropolis of Tomorrow (FERRISS, 1929), cuja 
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base foi a exposição, é essencial para o entendimento das bases teóricas que 

formaram a cidade do futuro de Ferriss.

Ferriss inicia o livro com desenho da cidade com névoa, sem definições claras das 

formas e dos contornos dos edifícios, que podem ser avistados de seu espaço 

de trabalho. O cenário é dinâmico, sendo que novos esqueletos de edifícios ou a 

execução de novas ruas são testemunhas da cidade em constante construção. 

Os edifícios desenhados na primeira parte são, para o autor, exemplares, que 

“vão norteá-los em direção a soluções, mais tarde e, em parte, presentes na sua proposição 

maior, ‘A Cidade Imaginária’”  (OLIVEIRA, 2002).

Para Ferriss, a cidade é construída de maneira pouco consciente, e o efeito 

disso influencia o homem direta ou indiretamente, seja por questões físicas, seja 

por pensamentos e emoções gerados a partir da vivência nesses espaços. As 

pessoas são influenciadas pelas casas onde moram, pelas ruas e prédios que 

encontram quando caminham. A psique humana é influenciada pela ausência 

das perspectivas, de eixos e planos da cidade pouco consciente. Ao vivenciar a 

ausência de lógica dos espaços construídos, o ser humano reage às formas de 

maneira negativa. 

Ferriss discute o projeto da cidade moderna, reforçando aspectos técnicos 

gerais para formulação da metrópole do futuro. Destaca o sonho da juventude 

rural em morar na grande cidade e o avalia como consequência da atração que 

a cidade exerce. A tendência de centralização é evidenciada e deve ser prevista 

na proposta da cidade do futuro. O autor critica as propostas de descentralização 

da população em diversos núcleos e compara as propostas de dispersão da 

população com a memória das cidades coloniais, que vão no sentido oposto 

ao que ocorre na evolução das cidades. A primeira tendência é lidar com a 

concentração de edifícios cada vez mais altos. Ferriss cita a negligência 

verificada em alguns esboços sobre cidades do futuro, que apresentam torres 

cada vez mais altas, conectadas por redes de tráfego aéreo e pontes, com a 

consequência de um grande sombreamento na cidade abaixo. Os esboços 

revelam a necessidade de controle da altura dos edifícios. 

O autor acredita que o maior movimento da arquitetura não ocorreu de maneira 

individual, mas no estímulo da prática geral, e uma das causas pode ter sido 

a lei de zoneamento aprovada em Nova York, em 1916. Alguns conceitos 

conservadores de arquitetura tornaram-se impossíveis de serem executados, 
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pois não mais atendiam as exigências legais. Nova York foi exemplo pioneiro 

na implantação das leis de zoneamento com previsão de limitação do volume e 

altura dos edifícios. Os volumes das massas da construção limitavam o número 

de ocupantes, e permitiam maior incidência de luz e ar no edifício, nas ruas e nos 

demais edifícios da cidade (Figura 145). 

Ferriss apresenta a imagem de um edifício, não desenhado pelo arquiteto, mas 

como o resultado das especificações legais. A legislação entrega ao arquiteto 

uma forma em que nada pode ser adicionado, cabendo ao arquiteto somente 

moldá-la. O arquiteto recebe a massa, dada pela legislação, e propõe modificá-

la, com cortes para obtenção de luz natural e transformando a forma piramidal 

em escalonar, adaptando a legislação às questões estruturais. Para o autor, a 

forma piramidal permitiria a visualização de todo o edifício a partir da rua, além 

de conduzir o olho do transeunte pelo eixo vertical, devolvendo à arquitetura a  

Figura 145 - Croquis de Hugh Ferriss

dimensão perdida nas ruas lotadas de edifícios da metrópole. Os mais altos 

pavimentos foram valorizados, com a vantagem da privacidade, exposição de 

luz e ar, além do uso dos terraços. 

Ferriss apresenta, por fim, sua proposta de cidade imaginária, dividida em três 

setores: Centro de Ciência, Artes e Negócios. A cidade contempla as observações 

da necessidade de acesso de luz e ar para todos os edifícios, replicando a 

legislação dos recuos de Nova York. Para unir os setores, ele previu grandes 
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avenidas. Apesar de haver numerosas torres altas em sua proposta, é na Zona 

de Negócios que Ferriss concentra os mais altos edifícios, com uso de pele 

de vidro translúcido, relacionando as torres aos cristais. A proposta de Ferriss 

é uma compilação das boas soluções da cidade existente. Como destacado 

anteriormente, o diagnóstico que antecedia as propostas das cidades ideais 

até os socialistas utópicos era bastante negativo, portanto, não era comum a 

replicação de soluções existentes nas propostas. 

A seguir serão apresentadas as propostas de Le Corbusier, Ludwig Hilberseimer 

e Frank Lloyd Wright. O objetivo é avaliar a manifestação da tecnologia nas 

propostas e suas visões a respeito do adensamento humano.
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4.3 AS CIDADES DE LE CORBUSIER

Le Corbusier nasceu na Suíça em 1887, onde morou até os 31 anos de idade. 

Em 1908, trabalhou no estúdio do arquiteto Auguste Perret e depois com Peter 

Behrens. Em 1919, fundou a revista L’Espirit Nouveau, com o pintor Ozenfant e, 

em 1922, abriu seu estúdio com o primo Pierre Jeanneret. Corbusier entendia 

que técnica e arte eram dois valores que deveriam ser trabalhados em paralelo 

em sua obra. Em seus livros, ampliou seu raciocínio a todos os campos do 

projeto moderno, dos objetos de uso à cidade. 

Peter Hall (1995 p. 244) apresenta fatos da vida de Le Corbusier, evidenciando 

que suas propostas de cidades utópicas estavam afinadas com sua percepção 

pessoal sobre o mundo. O autor identifica duas características fundamentais 

para compreensão das cidades ideais de Corbusier: cidades ideais altamente 

ordenadas; e a habitação considerada “máquina de morar”. Ambas 

correspondiam ao longo período em que morou em La Chaux-de-Founds, na 

Suíça, e ao fato de ter vindo de uma família de relojoeiros. 

Hall faz ainda a comparação da tradição dos relojoeiros, de juntar várias pequenas 

peças para que o todo funcione de maneira organizada, como as soluções de 

cidade de Corbusier. A realidade de Paris do século XX, onde Corbusier morou 

até quase sua morte em 1965, também influenciou seu pensamento, com 

consequente reação à realidade apresentada. Ele considerava que as grandes 

soluções urbanas só poderiam ser tomadas pelos “homens sem remorsos”, 

incluindo Luís XIV, Napoleão e Haussmann. 

Le Corbusier questionou as soluções urbanas propostas nas cidades utópicas 

anteriores, projetadas de maneira isolada, com limitações de população, sem 

aproximação com a realidade existente. A negação da cidade convencional, 

proposta das cidades utópicas, era contraditória ao pensamento de Corbusier, 

que destacou o contrassenso de morar em subúrbios, cidades-satélites ou 

cidades-jardim. O deslocamento necessário até as aglomerações urbanas 

das grandes cidades resultaria em perda de horas no trânsito, e essas horas 

poderiam ser utilizadas para atividades de lazer e coletivas. 

Outro aspecto considerado por Corbusier para a crítica às cidades-jardim era 

o custo elevado para implantação de infraestrutura de energia, água e gás 



260RUMO AOS CÉUS

para longas distâncias, que sobrecarregava todos os cidadãos pagadores 

de impostos. Como parte do tempo destinado ao trabalho correspondia ao 

pagamento dos tributos, a redução destes resultaria em aumento de tempo para 

atividades de lazer. A partir da conclusão de suas análises, foram desenvolvidas 

duas propostas: Ville Contemporáine e Ville Radieuse, que tiveram aplicação no 

Plan Voisin e nos Planos para Saint Dié, La Rochelle, Caracas, entre outras. 

Le Corbusier foi convidado para desenvolver uma proposta urbana para a 

exposição do Salão d’Automne de Paris. Em resposta ao convite, ele desenvolveu 

o projeto da cidade ideal, em 1922: une ville contemporaine de trois millions 

d’habitant.17 A planta da Ville era simétrica, com vias ortogonais e diagonais, 

conforme modelo acadêmico. Baseada em traçado geométrico regular, a planta 

era cortada por um eixo principal de circulação viária, que levava a um centro de 

transporte de vários níveis (Figura 146).

 

Figura 146 - Planta Ville Contemporaine

A proposta continha três tipologias de edifícios: os grandes arranha-céus 

cruciformes no centro, prédios de seis andares à rédents na zona intermediária 

e immeubles-villas na periferia. A população seria distribuída nos arranha-céus, 

que poderiam conter de 10 mil a 50 mil funcionários cada, nos prédios à rédents, 

com 600 mil habitantes, e dois milhões de pessoas nas immeubles-villas. 

Conforme sua denominação, a cidade teria três milhões de habitantes. 

17 Uma vila contemporânea para 3 milhões de habitantes. 
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Foram previstas 40 unidades de arranha-céus com 600 pés de altura (183m), 

projetados para serem ocupados pelos tecnocratas, administradores e 

banqueiros. O restante da cidade foi ocupado pelos edifícios de apartamentos 

de alta densidade, os immeuble-villas, implantados regularmente em um parque. 

Os immeubles-villas foram o início do pensamento das unité d’habitacion. Trata-se 

de complexo contendo 120 alojamentos, com elevador, terraço-jardim e serviços 

comuns, como as lojas de alimentos de cooperativas. Os terraços permitiriam 

espaço para pista de corrida de 1.000m e solário. 

Os serviços coletivos, como as lavanderias, substituiriam ambientes previstos 

anteriormente nas moradias. Corbusier projetou, também, um complexo cultural 

e de lazer em meio ao centro empresarial. Para os operários e comerciantes, ele 

propôs apartamentos com jardim, um pouco afastados da cidade, permitindo a 

conclusão de que La Ville Contemporaine era uma cidade classista.

Figura 147 - Perspectiva Ville Contemporáine

O pensamento sobre a célula de morar tem relação com o pensamento da “casa-

máquina”, que deveria ser prática, projetada para sucessão de moradores. 

Se viabilizada a proposta, a tendência seria o desaparecimento da moradia 

individual. Para Corbusier, uma vez que o trabalho muda de lugar conforme a 

demanda, necessariamente os moradores deveriam estar aptos a mudar. Logo, 

além das células serem iguais, seus mobiliários também foram padronizados.
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A racionalidade e a disciplina eram características obsessivas na proposta de 

Corbusier. Havia zonas residenciais com alta densidade, tráfego de veículos 

separado de pedestres, além da ocupação mínima do solo, com a intenção dos 

edifícios serem implantados em um grande parque. As ruas tradicionais foram 

abolidas na proposta (Figura 147). 

Em 1925, na Exposição Internacional das Artes Decorativas de Paris, Le 

Corbusier aproveitou o pavilhão de L’Espirit Nouveau para construir um elemento 

da immeuble-villa e especificar a organização do conjunto. Foi desenvolvido 

estudo em maquete para a Cidade para 3 milhões de habitantes, com 27m de 

comprimento. 

Após o desenvolvimento da Ville Contemporáine, Le Corbusier apresentou o Plan 

Voisin, que foi desenvolvido a partir da aplicação dos conceitos da primeira, mas 

desta vez em local determinado. O Plan Voisin foi a primeira proposta urbanística 

completa apresentada por Le Corbusier, para o centro de Paris. Antes, porém, 

Corbusier fez análise dos graves problemas por ele observados na cidade 

tradicional, que iam desde a insegurança dos pedestres, frente à velocidade 

dos veículos, até a irregularidade tipológica das construções. Ele questionou 

também a legislação urbana, que limitava a altura das edificações. De sua crítica 

sobre a rua tradicional, Corbusier a descreveu como uma estrada limitada por 

calçadas, estreitas ou largas, que não ofereciam segurança aos pedestres 

(Figura 97). A alta velocidade dos veículos e sua proximidade com os pedestres 

os ameaçavam, exigindo treinamento para enfrentar o perigo. 

Corbusier analisou individualmente as construções voltadas para as ruas, 

que ele considerava de qualidade baixa, mas ainda piores quando analisadas 

em conjunto. Ele entendia que as diversas tipologias de edifícios formavam 

uma silhueta irregular a partir do desenho das empenas, sótãos e chaminés, 

piorando ainda mais o cenário. As ruas tradicionais tinham mais de 1.000 anos 

e Corbusier entendia que elas eram como corações oprimidos pela construção 

que as paredes das construções lindeiras encerravam. Ele questionava a real 

necessidade da continuação da rua tradicional frente a tantas características 

negativas observadas. 

Corbusier entendia que projetar cidades era tarefa muito importante para ser 

entregue aos cidadãos. Acreditava que tudo poderia ser determinado por um 
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plano, que deveria ser produzido objetivamente por peritos. Caberia ao povo a 

definição de quem seriam os administradores. 

Ao propor o Plan Voisin, em 1925, ele deparou-se com a rejeição do Conselho 

Municipal de Paris, mas isso era compreensível, afinal propôs a demolição 

de ampla área na zona central de Paris, além da criação de um sistema de 

autoestradas retilíneas. O plano levou o sobrenome do fabricante de aviões que 

patrocinava Corbusier e não tem relação com as unidades de vizinhança.

A proposta de Corbusier para Paris era a demolição da maior parte da Paris 

histórica ao norte do Sena, para a construção de 18 edifícios de 700 pés (213m) 

de altura. Apenas alguns monumentos seriam mantidos, mas poderiam ser 

removidos de seu local original (Figura 148).

Figura 148 - Implantação  Plan Voisin, de Le Corbusier

“Então, de cima para baixo das fachadas de edifícios de escritórios: a nova 
cidade forma extensões ininterruptas de vidro. Estas estruturas colossais

 evidenciam nenhum vestígio de alvenaria. Tudo o que permanece visível é de 
vidro e proporção. O arquiteto descartou tijolo e pedra.” (CORBUSIER) 18

No discurso para explicação do plano, Corbusier afirmou que, apesar da nova 

proposta de cidade ter mais habitantes do que a atual, seria possível caminhar 
18  Disponível em: 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage=
en-en&itemPos=2&itemSort=en-en_sort_string1+&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParentId=65
Acesso em maio 2015
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de três a quatro vezes menos para o deslocamento diário. 

Corbusier criticou a altura dos edifícios, limitada em 20m por Luís XIV, no Século 

XV, mais por questão técnica, devido às construções em alvenaria, que por 

premissas urbanas. Ele questionou o sentido de serem mantidas tais restrições, 

considerando as inovações tecnológicas das construções do Século XX, que 

permitiriam a construção de edifícios mais altos. O arquiteto criticava a maneira 

como o solo urbano era ocupado, com edificações baixas e grandes taxas de 

ocupação. Essa ocupação gerava ruas sombrias que, segundo ele, desonravam 

a cidade. Para responder aos problemas gerados pela ocupação urbana daquele 

período, Corbusier propôs a verticalização e a liberação do solo (Figura 149).

Ao agrupar a população em edifícios verticais, com baixa taxa de ocupação 

do solo, seriam liberadas áreas verdes na cidade. A implantação dos edifícios 

 

Figura 149 - Maquete do Plan Voisin 

previa grandes distâncias entre eles, melhorando a iluminação e ventilação. O 

pedestre caminharia não mais ao lado do veículo, mas pelos grandes parques.

O contraponto por ele apresentado, ao tipo de rua da cidade tradicional, foi 

a nova circulação por estradas com grandes dimensões, com separação total 

entre o transporte de veículos e de pedestres. Na proposta de Corbusier, as ruas 

da nova cidade nada tinham em comum com o pesadelo das ruas do centro de 

Nova York (Figura 150).  
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Após constatar que os comércios sempre se encontravam nos centros das 

cidades, Corbusier propôs a demolição do centro tradicional para implantação 

das grandes torres de comércio e serviço, bem como o acesso pelas grandes 

avenidas, com previsão da demolição da cidade tradicional. A construção dos 

arranha-céus aconteceria no centro, e seriam destinados aos escritórios da 

elite: industriais, cientistas e artistas. 95% do terreno seria reservado para áreas 

livres. Além dessa zona, propôs, ainda, áreas residenciais, que teriam edifícios 

de duas tipologias: prédios de seis andares com apartamentos luxuosos, com 

85% dos terrenos livres; e acomodação mais modesta para os trabalhadores, 

construída em volta de pátios, sobre um quadriculado uniforme de ruas, com 

48% de espaço livre (HALL, 1995, p. 246).

Corbusier propôs a conservação de alguns monumentos históricos – Palais Royal, 

a Madeleine, entre outros –, a demolição do centro histórico, e a construção de

Figura 150 - Perspectiva mostrando a altura dos edifícios do Plan Voisin 

um sistema simétrico de arranha-céus em forma de cruz e edifícios lineares. 

Mesmo com as críticas, Le Corbusier permaneceu aperfeiçoando a proposta até 

1946. 

Benevolo descreve a lógica abstrata do plano de Le Corbusier, que classificava 

as vias segundo os tipos de tráfego e os edifícios eram conectados e estavam 

implantados em um grande parque verde. A proposta harmonizava as relações 

de pedestres, automóvel e avião (BENEVOLO, 2001 p. 431).  
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Corbusier descreveu a enorme quantidade de terra que seria retirada para 

execução das fundações imensamente profundas dos edifícios de escritórios. 

Em vez de despejar o material nas áreas mais afastadas da cidade, como 

acontecia em Paris naquele momento, a terra seria acumulada no entorno das 

construções. O acúmulo de terra ajudaria no plantio de árvores e grama nos 

grandes parques gerados pela liberação do solo urbano. Seriam criadas colinas 

artificiais, com pontos de vistas inesperados.
 

Ao caminhar pelas colinas, seria possível observar os arranha-céus de escritórios 

entre as árvores, como cristais multifacetados, espaçados em intervalos 

regulares de 400m, com orientação diferente do alinhamento das estradas e 

dos caminhos de pedestres.

“These translucent prisms that seem to float in the air without anchorage to the 
ground - flashing in summer sunshine, softly gleaming under grey winter skies, 

magically glittering at nightfall - are huge blocks of offices.” (CORBUSIER)19

Com a preservação de algumas construções, seria possível, ao passear pelos 

caminhos de pedestres, encontrar uma igreja gótica, a 14th Century St Martin, a 

15th Century St Merry ou uma mansão datada do reinado de Henrique IV. 

O acesso aos edifícios se daria a partir do caminho de pedestres, por uma rampa 

suave para subir ao primeiro pavimento, um grande terraço, ladeado por cafés. 

Outra rampa levaria a um segundo promenade, dois andares acima do primeiro, 

que de um lado teria lojas e do outro, possibilitaria visão ininterrupta dos limites 

da cidade. Uma terceira rampa levaria à esplanada, onde seriam localizados 

clubes e restaurantes. Os andares mais baixos do edifício seriam expansões dos 

parques. 

Os edifícios prismáticos trariam um espetáculo deslumbrante de grandeza, 

serenidade e alegria. A camada tripla de terraços seriam, segundo Corbusier, as 

“ruas de quietude”. As linhas horizontais conectariam os edifícios e ocupariam 

os intervalos entre eles. O edifício de escritórios permitiria ao usuário plenitude 

de luz do dia e abundância de ar fresco, diferente das penumbras das ruas do 

centro de Paris. O ruído não chegaria nos parques, uma vez que as árvores 
19  “Estes prismas translúcidos que parecem flutuar no ar sem a ancoragem ao solo - piscando na luz 
do sol do verão, suavemente brilhando sob céus cinzentos de inverno, magicamente brilhando ao cair da 
noite - são enormes blocos de escritórios.” (Trad. Nossa). Disponível em:
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage=
en-en&itemPos=2&itemSort=en-en_sort_string1+&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParentId=65 
Acesso em maio 2015
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cobririam todo o percurso e as autoestradas estavam distantes dos edifícios. 

Foram previstos 400 mil funcionários trabalhando nas torres. No topo dos 

arranha-céus foram propostos jardins, com diversos tipos de plantas, caminhos 

e iluminação. Nas coberturas haveria poltronas espalhadas, permitindo grupos 

de conversa, bandas e dança. No momento de contemplação da cidade nas 

coberturas, os escritórios estariam com as luzes desligadas. 

Corbusier propôs, no Plan Voisin, a relação da proposta verticalizada ideal em 

uma cidade existente. Enquanto sua primeira cidade ideal criou cenários em 

novas localidades, afastando-se dos problemas que as levaram a ser projetadas, 

o Plan Voisin buscou a solução para graves problemas urbanos, mas certamente, 

se executada, criaria outros ainda maiores. 

Na proposta do Plan Voisin, encontram-se plantas dos rédents, com distribuição 

dos fluxos, setorização e clara distribuição das circulações verticais e horizontais. 

Por outro lado, dos grandes edifícios de escritórios, há pouco detalhamento. Com 

os documentos pesquisados sobre as torres, não é possível verificar se Corbusier 

desenvolveu propostas tão complexas de circulação vertical e distribuição da 

infraestrutura, necessárias para o funcionamento das mesmas. Não é possível 

entender a distribuição dos espaços de trabalho, nem a ocupação da planta, 

pela complexa circulação vertical necessária para chegar às alturas.

Corbusier refletiu, também, sob o ponto de vista econômico, observando a 

valorização da terra que acontecia em Paris. Para sua viabilização, ele entendia 

que o governo estava em situação financeira que permitiria adquirir a parte 

central de Paris. A reconstrução, de acordo com o plano dele, daria ao governo 

o retorno do investimento. Le Corbusier acreditava que a cidade de Paris deveria 

ser reduzida de três para um milhão de pessoas, aproximando-se das ideias dos 

desurbanistas soviéticos, que duramente criticou anteriormente. 

O Plan Voisin influenciou outros projetos urbanos, mesmo com as críticas pela 

ideia da demolição dos edifícios históricos da cidade de Paris. Entende-se, 

no entanto, que a circulação que ocorria em grande território urbano, agora 

definida nas torres comerciais, não foi plenamente estudada para análise de 

seu perfeito funcionamento. A complexidade de fluxos e circulações necessárias 

para adensar um centro comercial em poucas torres, além da necessidade de 

geração de energia, distribuição de água e coleta de esgoto e lixos, exigiria 
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grande estrutura interna na edificação, não representada por Le Corbusier em 

seu projeto.

Por fim, Corbusier acreditava que a partir da execução das propostas de seu 

plano, Paris estaria mais perto de amanhecer sob novo contrato social, ou seja, 

a proposta de mudança da sociedade aconteceria a partir da arquitetura e 

urbanismo.

A Ville Radieuse, ou Cidade Radiante, foi a proposta de Le Corbusier publicada 

em 1935. A organização, simetria e padronização foram características definidas 

por Corbusier para aumentar os espaços livres na cidade, e contribuir para a 

criação de uma sociedade melhor.

Ao pensar na cidade radiante, Corbusier defendeu a ideia do adensamento a 

partir da verticalização, que só se tornou possível graças à evolução da tecnologia 

construtiva e dos materiais, como aço e concreto armado. Ele comparou as  

Figura 151 - Planta “Ville Radieuse”, de Le Corbusier

áreas necessárias para implantação de habitações térreas com a solução 

dos edifícios verticais de habitação coletiva. Para as mesmas 1.600 pessoas  

concentradas em uma única unidade de habitação proposta por ele, que cobria 

quatro hectares, seria necessária área oito vezes maior se a proposta fosse de 

uma cidade-jardim (Figura 151). 

A Cidade Radiante ocuparia 25ha e seria formada por unidades de habitação, 
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afastadas do térreo pelo uso dos pilotis. A solução favoreceria o uso do terreno 

de maneira coletiva. Com o uso da cobertura plana como terraços, novos solos 

seriam criados para uso dos moradores. 

Diversas atividades coletivas foram previstas na cidade radiante, como as 

creches maternais, as escolas primárias e o clube. Corbusier acreditava que, 

dessa maneira, as atividades da cidade estariam novamente na escala humana. 

A cidade seria estabelecida em um grande parque, proporcionado pelas grandes 

comunidades verticais (CORBUSIER, 1979 p. 30). Foram propostas cinco 

tipologias residenciais e duas tipologias de negócios. A variação das tipologias 

criaria uma cidade mais dinâmica (Figura 152).  

O novo modelo de cidade proposto por Corbusier permitiria a separação 

entre o veículo e o pedestre.  Para os veículos, haveria sete tipos de vias para 

escoamento do trânsito até a chegada do veículo em casa. A oitava via seria 

implantada posteriormente, para uso exclusivo da bicicleta. 

Figura 152 - Perspectiva “Ville Radieuse”, de Le Corbusier

A localização do setor residencial resultou da limitação das vias - V3, 

exclusivamente reservadas às circulações mecânicas, sem passeios para 

pedestres. Para essas vias, não haveria portas de casa ou de edifícios, e os 

semáforos seriam distribuídos a cada 400m, permitindo o aumento da velocidade 

nestes trechos.  O setor residencial poderia conter de 5 a 20 mil habitantes e foi 

proposta também uma rua de comércio e artesãos, lojas, divertimentos diários 

e mercado do setor. 
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A Rua de Comércio de Setor denominada V4 realizaria a continuação da Rua 

do Comércio. O setor seria atravessado perpendicularmente pela V7, via que 

alimentaria em toda sua extensão a zona verde, onde foram localizados escolas 

e centros esportivos, além das aglomerações residenciais. 

Para Corbusier, os transportes modernos condicionam a ocupação dos territórios. 

Enquanto as aglomerações industriais tendem a se estabelecer ao longo das 

estradas de passagem das mercadorias, as aglomerações urbanas estão em 

lugares inscritos sobre o terreno pela história. Nas aglomerações, denominadas 

cidades verdes, seriam implantadas as unidades de habitação, com população 

entre 100 mil a 2 milhões de habitantes. No centro, foi proposto o centro cívico. 

Na proposta para os três estabelecimentos humanos foram apresentadas as 

condições da natureza relacionadas à vida cotidiana, sendo que a habitação não 

mais deveria ser implantada nos subúrbios, mas em zonas verdes, escolhidas 

por sua insolação. As indústrias não seriam implantadas nas cidades, mas em 

zonas verdes, em contato com as vias de acesso de matérias-primas. A casa e 

a fábrica seriam conectadas por caminhos a pé, fortalecendo as relações que 

deveriam ser mantidas entre os dois setores.

As fábricas deveriam primar por locais limpos e harmoniosos, garantindo 

segurança física e moral aos operários. O conjunto de indústrias não seria mais 

implantado de maneira radiocêntrica, mas como organismos inteiros, com locais 

de produção e escolas técnicas e de aprendizado. A hora do lazer não mais 

seria vista como o preenchimento das horas vazias, mas do enriquecimento de 

cada minuto com sentimento de “animadora participação na vida social” (CORBUSIER, 

1979 p. 74). Todas as modalidades de esporte seriam proporcionadas aos 

trabalhadores da cidade industrial.

Para Corbusier, o urbanismo torna-se a expressão da vida em sociedade, que 

mostra à civilização o que poderia ou não ser feito. É uma manifestação de 

sabedoria. O novo modelo de cidade, trazido por Le Corbusier, não negava o 

desenvolvimento tecnológico e industrial da sociedade existente, mas trazia 

soluções para que as condições de moradia e lazer dos trabalhadores das 

indústrias fossem mais adequadas. Trata-se de cidade utópica que, apesar 

da preocupação de torná-la mais próxima da realidade, ainda trouxe a mesma 

sociedade ideal proposta nas cidades anteriores. Sociedade dotada de gostos 

similares pelo trabalho e pelo lazer, cujos indivíduos têm as mesmas necessidades 
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de moradia do coletivo.

Corbusier entendia que o Rédent, sistema habitacional de grandes edifícios 

habitacionais isolados, era uma alternativa ao tecido urbano tradicional, em 

qualquer dimensão da intervenção proposta. Após as Rédents, Corbusier 

trabalhou na proposta da Unité d’habitation, tema que despertou o interesse 

do arquiteto desde sua viagem para Toscana, em 1909, e que apareceu em 

diversas propostas urbanas além da Ville Radieuse, como no plano Voisin e 

plano para Saint-Dié. A Unité foi projetada para estabelecer 1.200 a 1.500 

habitantes em edifício em barra apoiado em pilotis e, novamente, Corbusier 

propôs a integração das habitações com serviços primários, tornando possível 

a integração da habitação com serviços secundários e terciários. 

Sua proposta de Unité foi, inicialmente, construída em Marselha, França, entre 

1947 a 1952, e foi encarada como um edifício excepcional, mas não como 

protótipo de novo tecido urbano. A ideia dos serviços urbanos permaneceu no 

papel. Além da Unité de Marselha, foram executadas, também, as Unité’s de 

Nantes, Briey e Firminy, na França, e Berlim, na Alemanha. 

“Existiu, no entanto, outra tradição, confusamente semiaparentada tanto com as
 correntes da cidade-jardim quanto da cidade monumental. Referimo-nos à visão 

do arquiteto-urbanista Le Corbusier, este francês natural da Suíça que afirmou 
que o mal da cidade moderna estava na densidade de seu desenvolvimento e 

que o remédio, perversamente, consistia em aumentar essa densidade.”  
(HALL, 1995 p. 11)

Três planos urbanísticos basearam-se no modelo de Le Corbusier entre as duas 

grandes guerras mundiais: plano para Saint-Dié, Saint-Gaudens e La Rochelle. 

A partir das ideias desenvolvidas para Ville Contemporaine e Ville Radieuse, Le 

Corbusier desenvolve semelhantes soluções também para Paris, no Plan Voisin. 

Em novembro de 1944, o centro histórico da cidade de Saint-Dié, França, foi 

bombardeado pelos alemães. Grande parte do patrimônio público e privado foi 

destruída. Le Corbusier já havia publicado e exposto algumas de suas propostas 

e, então, o Ministério da Reconstrução e Urbanismo da França o chamou para a 

reconstrução da cidade, para assumir o cargo de arquiteto e conselheiro. 

Corbusier desenvolveu proposta bastante revolucionária para a cidade. O traçado 

viário original da cidade seria substituído por sistema que aplicava os princípios 

da Carta de Atenas, com separação da circulação de veículos e pedestres. A 
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cidade seria dividida em zonas, sendo as fábricas concentradas na parte sul 

do rio Meurthe, enquanto as moradias na parte norte. As moradias seriam 

dispostas, em sua maioria, em Unités d’Habitation. O plano previa a execução 

inicial de cinco Unités, que receberiam 10.500 habitantes cada e havia, ainda, 

a previsão de construção de mais três Unités. Além das Unités, o plano previa 

a execução de habitações individuais, executadas ao longo de estradas que 

conduziam ao centro. O plano foi organizado em torno de um centro cívico, 

que tinha prefeitura, áreas administrativas, tribunais, entre outros. Um dos lados 

do centro cívico seria limitado por instalações turísticas, cafés e restaurantes, 

enquanto o outro lado abrigaria as habitações culturais, com a implantação de 

um grande museu.  Na colina atrás do centro cívico seria localizada a catedral. A 

proposta de Le Corbusier não teve apoio da população. Apesar do apoio oficial, 

Corbusier perdeu o cargo e a reconstrução da cidade foi conduzida a partir de 

um projeto de cidade tradicional. 

Figura 153 - Elevação e implantação do Modelo “Saint-Dié”

Apesar do Plano para Saint-Dié não ter sido executado, em 1946, o industrial  

Jean-Jacques Duval confiou a Le Corbusier a reconstrução de sua indústria, 

fundada em 1908 e destruída em 1944, também pelo bombardeio alemão 

(Figura 153). O arquiteto aproveitou a oportunidade para desenvolver uma 

planta-verde , resultante dos padrões da cidade-radiante. Corbusier desenvolve 

o projeto a partir do dimensionamento do Modulor. A fábrica foi reconstruída em 

seu local original, perto de uma catedral arruinada. 
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Corbusier projeta um edifício com 80m de comprimento e 12,5m de largura, 

com três pavimentos e um terraço. A organização interna corresponde às 

necessidades do processo de fabricação, com a circulação dos insumos 

independente da circulação dos funcionários. No terraço, foi definido o espaço 

de trabalho do diretor da fábrica e administração, além de sala de arquivos 

e reuniões. A fábrica foi construída entre 1948 e 1951, e ali foi possível testar 

os protetores solares, antes de sua aplicação na Unité de Marseille. A fábrica 

permanece em funcionamento atualmente. 

No plano para Saint-Dié, Le Corbusier desenvolveu suas propostas das Unité’s, 

que culminaria na execução da Unité de Marseille. As Unité’s foram pensadas, 

pela primeira vez, quando Le Corbusier visitou a Toscana, em 1907. Em seus 

planos anteriores ao de Saint Dié, a Unité apareceu no Salon d’Automme, em 

1922, em sua proposta para a Ville Contemporáine. 

 

“Senhoras e senhores, o fundo do saco consiste no fato de que, estando tudo 
terminado, pago ou não pago, vencido ou perdido, o objeto que vos é 

apresentado produza uma emoção tão forte e intensa (uma vez por outra, nos 
dias privilegiados) que lhe possamos chamar indizível, vocábulo que se refere a 

uma das vias da felicidade e que não é traduzível, coisa extraordinária,
 em algumas línguas.”  (BENEVOLO, 1997 p. 31)

Após o período da Grande Depressão de 1930, Corbusier decepcionou-se com o 

capitalismo e entendeu que o sindicalismo, como um sistema ordenado, poderia 

ser o caminho para a vida em sociedade. Com novo entendimento, alterou 

também a organização da cidade: a cidade sindicalista teria todos igualmente 

coletivizados. Todos iriam morar em grandes prédios coletivos: as Unités.

Na nova versão da cidade Corbusiana, os apartamentos dados às famílias não 

mais teriam relação com o cargo profissional do chefe da família, mas com rígidas 

normas de espaço, sendo que não haveria nada além do mínimo necessário 

para uma existência eficiente. Todos, não somente a elite, teriam acesso aos 

serviços coletivos. A cozinha, a limpeza e o cuidado com as crianças deixariam 

de ser atribuições da família. 

Com a visão coletivista, Corbusier foi à União Soviética e verificou as semelhanças 

de suas utopias às cidades dos urbanistas soviéticos, que propuseram, inclusive, 

que orquestras tocassem à noite, induzindo o sono e abafando o ronco dos 

demais moradores. Foram projetadas novas cidades em pleno campo, em que 
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todos os habitantes viveriam em blocos de apartamentos coletivos, com redução 

significativa dos espaços individuais. No limite, o apartamento era reduzido ao 

espaço necessário para uma cama. Para os soviéticos, não haveria cozinha nem 

banheiros individuais. 

Em 1942, foi criada a Ascoral (Assembleia de Construtores para Renovação 

Arquitetônica), cujo presidente foi Le Corbusier. Foram criados 11 setores de 

trabalho e havia reuniões a cada 15 dias durante o ano. Em 1943, foi lançado o 

livro “Os três estabelecimentos humanos”, com as conclusões desses trabalhos, 

que continham as descrições dos setores vinculados à tipologia das ruas.

Para a Ascoral, o trabalho havia se apossado de todas as engrenagens sociais 

e ninguém poderia escapar disto, afinal, trabalhava-se por longos períodos 

diários, por até 50 anos. A organização escolheria homens e os colocaria em 

determinadas posições, estabelecendo-se um equilíbrio harmonioso. “O conjunto 

impressiona tão bem os espíritos que até o menos abstrato é levado a empregar corretamente a 

expressão “edifício social” (CORBUSIER, 1979 p. 66).

As cidades de Le Corbusier apresentadas anteriormente foram propostas com 

grande adensamento. Le Corbusier entendia que o adensamento solucionaria os 

problemas da cidade moderna relativos aos grandes deslocamentos da moradia 

ao trabalho, e acreditava que o futuro das cidades dependia da presença dos 

edifícios de grande porte. Também entendia ser de custo elevado a solução 

do baixo adensamento das cidades anteriormente propostas, em função da 

necessidade do espalhamento da infraestrutura de água, luz, gás e transporte. 

As cidades propostas por Corbusier apresentaram a tipologia dos arranha-

céus cruciformes no centro, com função de comércio e serviço. Os edifícios 

propostos tinham de 180m a 210m de altura, quando apenas nos Estados 

Unidos os edifícios haviam ultrapassado 150m, no mesmo período. Na França, 

apenas em 2011 o edifício Tour France ultrapassou as alturas previstas nas 

cidades de Corbusier. Le Corbusier criticou a limitação da altura dos edifícios 

nas cidades europeias, pois entendia que a limitação não considerava as novas 

possibilidades construtivas. 

Le Corbusier visitou Buenos Aires em 1928 e fez proposta, com o desenho 

de quatro arranha-céus marcando a entrada da cidade. Quando visitou Nova 

York e Chicago em 1935, ficou deslumbrado com a altura dos edifícios. O 
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livro denominado Quand les cathedrales etaient blanches: Voyage au pays des 

timidez” apresenta os croquis e pequenos textos da visita. O livro foi publicado 

nos Estados Unidos em 1947. 

Em crítica à tipologia de arranha-céu norte-americano, porém, Corbusier 

legendou a ilustração de um arranha-céu de San Francisco, coberto com 

ornamentos renascentistas: “Escutemos os conselhos dos engenheiros norte-americanos. 

Porém temamos os arquitetos americanos” (CORBUSIER, 1994).

Corbusier entendia que poderia oferecer um arranha-céu cartesiano para a 

Ile-de-France. Para ele, a organização e ordenação de sua proposta permitiria 

que a cidade, vista de cima, fosse símbolo do espírito novo. Originalmente 

ele projetou The Cartesian Skyscraper, em 1937, para uma cidade norte-

americana. O arranha-céu seria implantado em grande área livre – parque – e 

seria acessado pelas highways (Figura 154). Mais tarde, Le Corbusier aplicou a  

 

Figura 154 - Edifício “The Cartesian Skyscraper”, de Le Corbusier

tipologia do arranha-céu cartesiano ao seu plano urbano para Argel. Entre 1938 

e 1942, entre as propostas que Le Corbusier fez para a cidade de Argel, capital 

da Argélia, uma delas foi o arranha-céu para o distrito da marinha, que incluía 

hotel, restaurante, escritórios e arquivos. 

Apesar de já extrapolarem as alturas, Corbusier acreditava que os arranha-

céus poderiam crescer ainda mais, reduzindo a ocupação do solo. Em suas 

propostas, libertou as construções das restrições físicas dos lotes e quadras, 
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pois as cidades propostas não teriam malha urbana regular. Os edifícios foram 

propostos soltos do chão, garantindo a ocupação do térreo com uso público. Os 

edifícios tinham também reduzida taxa de ocupação, promovendo áreas livres de 

parques e lazer na cidade. Aspectos simbólicos relativos à verticalidade podem 

ser encontrados na descrição da observação dos arranha-céus, na comparação 

com cristais e na valorização dos mesmos em sua implantação.
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4.4 LUDWIG HILBERSEIMER E A CIDADE VERTICAL

Ludwig Hilberseimer foi arquiteto e urbanista alemão, que viveu entre 1885 e 

1967. Hilberseimer lecionou na Bauhaus e, em 1938, mudou-se para Chicago, 

lecionando, também, no Instituto de Tecnologia de Illinois. O arquiteto participou, 

em 1922, da competição internacional para desenvolvimento do projeto do 

Chicago Tribune. Ele criticou a falta de ordem dos arranha-céus norte-americanos. 

Hilberseimer estudou diversas soluções para os problemas de trânsito 

americanos. Ele analisou propostas de cidades-satélites e verificou que, embora 

os problemas de moradia fossem solucionados, o problema do trânsito ainda 

estava presente, principalmente se fosse considerado o crescimento da cidade. 

O arquiteto se dedicará à solução aos problemas de tráfego. 

Hilbersmeier analisou os estudos de ruas, principalmente aquelas em diferentes 

níveis. Ele analisou as cidades ideais de Bruno Taut e de Howard, mas, 

principalmente, une ville contemporaine de trois millions d’habitant – Cidade 

Contemporânea para Três Milhões de Habitantes – de Le Corbusier. A esta última, 

o arquiteto fez análise detalhada da densidade, programa e infraestrutura, e fez 

duras críticas. 

O arquiteto entende que Le Corbusier partiu de um terreno totalmente plano, 

sem obstáculos topográficos, que permitiria levar adiante seu plano geométrico. 

As principais críticas partem do padrão de circulação inconsistente na proposta 

de Corbusier. Le Corbusier, propôs o aumento da densidade populacional 

preservando grandes áreas verdes a partir da implantação dos arranha-céus 

comerciais, que Hilbersmeier considerou equivocada por erros de cálculo. Para 

comprovar sua análise, Hilbesmeier calculou os espaços para movimento de 

pedestres e automóveis, que têm demanda real para circulação, e verificou 

que as áreas destinadas aos espaços livres, definidas por Corbusier, seriam 

reduzidas significativamente. 

Além do problema urbano, Hilbersmeier entendia que a proposta de Corbusier 

estava equivocada, também, na solução da circulação vertical dos arranha-

céus. Ele entendia que o tráfego vertical nos edifícios seria catastrófico nos 

horários de entrada e saída do trabalho, além das situações com necessidade 
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de evacuação emergencial dos edifícios. Para o autor, Le Corbusier substituiu 

o problema de tráfego de veículos para o problema de tráfego de pessoas 

aguardando os elevadores nos pavimentos. Além da crítica à circulação 

vertical, Hilbersmeier entendia que a cidade de Le Corbusier era essencialmente 

horizontal, considerando as necessidades de circulação para a moradia, que 

na setorização, localizavam-se nos subúrbios e distanciavam-se dos centros 

urbanos – espaços de trabalho. 

Hilberseimer afirmava que a tarefa dos urbanistas da sua época era preparar 

o caminho para o futuro, evitando que as decisões fossem conduzidas 

pelo historicismo sentimental. Para ele, a cidade precisava ser renovada e a 

população redistribuída, pois a cidade terá a necessidade de demolir edifícios 

mal construídos e regular ruas, para dar lugar à cidade moderna, a ser criada. 

Ele entendia que Le Corbusier tentou aperfeiçoar a cidade, harmonizando 

as metrópoles existentes. Corbusier propôs ordem geométrica rígida em 

substituição ao caos, mas não propôs mudanças de princípios, não havendo 

nova formulação do problema.  Para Hilberseimer, Le Corbusier repetiu velhas 

soluções, apenas em roupagens novas, não solucionando os problemas de 

trânsito, nem deu solução ao crescimento e flexibilidade da cidade. 

A partir das críticas à Cidade de Le Corbusier, Hilberseimer formula sua proposta 

da High Rise City, partindo do que ele considera o planejamento global, com 

três elementos fundamentais: sistema de circulação, áreas livres e setorização 

urbana (residencial, comercial e industrial). 

O arquiteto responde à Cidade Contemporânea para 3 milhões de Habitantes 

com seu projeto Hochhausstadt, de 1924. Ele pensa em trazer melhorias 

funcionais, com circulação de automóveis e pedestres separadas, nova 

organização com proposta de zoneamento em altura e uma nova maneira de se 

deslocar. Ele entendia que a cidade do futuro deveria ter plano claro e ordenado,  

com circulação controlada e diversificada com base no tipo de tráfego, para 

que, em cada nível, circulassem meios determinados de transporte e não outros. 

Os habitantes teriam suas moradias acima do seu local de trabalho. Teriam que 

utilizar apenas o elevador para trabalhar (Figura 155). 

Hilberseimer entendia que era necessária a substituição do deslocamento 

horizontal na cidade, que resultava no congestionamento do tráfego. Para tanto, 
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era necessária a revisão da ocupação espacial desordenada, que resultava no 

dispêndio de tempo; e da centralização e malha de transporte, que não dava 

conta da constante expansão urbana. 

O arquiteto entende não ser mais viável pensar em cidades com desenvolvimento 

natural e espontâneo, pois a metrópole precisa ser planejada, com antecipação 

do crescimento. Deve-se pensar, também, em novos meios de transporte. Ele 

entende que a solução da moradia é uma das principais partes do problema 

da metrópole, mas a outra parte é o problema dos transportes, que não foi 

modificada com as tentativas de solução do planejamento urbano, mesmo 

quando se optou por distribuir os veículos de transporte em diferentes níveis de 

pista. O planejamento não deve recorrer nos erros da separação dos setores 

residenciais e de trabalho na cidade, então a solução seria reduzir a circulação 

horizontal dos habitantes, distribuindo os setores em pavimentos de um mesmo 

edifício. 

Figura 155 - Proposta de cidade por Hilberseimer: “High Rise City”

Sua proposta parte de um bloco comunal, que substitui a residência unifamiliar. 

O bloco é composto por duas lajes longitudinais, sendo a menor com parte 

comercial conectada a oito alas transversais. Como os sistemas de circulação do 

edifício tinham que deslocar pessoas do trabalho à moradia, foram solucionados 

os problemas de deslocamento horizontal do centro para as cidades-satélites. O 

embasamento dos edifícios receberia as atividades comerciais.
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O setor residencial localiza-se na parte superior do bloco, sem pátio. Cada 

pavimento residencial é servido por escadas e elevadores e é dividido em sete 

módulos, permitindo a organização do apartamento para qualquer quantidade 

de pessoas em qualquer andar. Cada apartamento tem sala, banheiro, despensa, 

variável número de quartos, entrada e sacada. Como o autor entende que o 

modelo de habitação não é mais a residência individual, mas o hotel, em cada 

pavimento ele propôs duas dependências para a equipe de serviço, que faria a 

manutenção dos apartamentos.

A circulação em múltiplos níveis é prevista em sua proposta, para hierarquizar 

diversos sistemas de circulação. No nível do setor comercial, ele propôs as vias 

arteriais para os automóveis, com 70m de largura e, no subsolo, encontra-se o 

sistema ferroviário. A circulação de pedestres ocorre na cota mais elevada, no 

pavimento de transição da cidade comercial e residencial. 

Considerando que se vive a maior parte do tempo em espaços fechados, 

Hilberseimer entende que a melhoria da arquitetura poderia elevar a cultura da 

sociedade. Para tanto, assim como Le Corbusier, ele enfatiza a necessidade 

de melhoria na iluminação e ventilação natural, com uso abundante do vidro, 

que substituiria as paredes de tijolos, para a entrada de luz do sol e da lua. As 

ideias de Hilbersmeier se aproximam às de Le Corbusier no nível de organização 

formal das cidades propostas, com hierarquia rígida de circulação e forma, além 

da inserção do edifício alto como solução para a cidade do futuro. 

A diferença entre eles é que Hilberseimer propõe diferentes funções em um 

mesmo edifício, sempre com o setor residencial acima do espaço laboral. Com a 

concentração dos edifícios, o acesso à natureza é possível de maneira rápida e 

otimizada a partir de meios de transporte conectando a cidade e o campo. Essa 

proposta é contrária à de Corbusier, que propõe o estabelecimento de seus 

arranha-céus em grandes parques urbanos, trazendo a natureza para dentro de 

sua cidade. 

Nos últimos anos de sua vida, o arquiteto fez autocrítica, considerando que 

havia erro de princípio em sua proposta, pois o resultado assemelhava-se mais 

à necrópole que à metrópole, e a paisagem era estéril para todos os aspectos 

humanos. 
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4.5 AS CIDADES DE WRIGHT

Broadacre City foi a cidade utópica apresentada por Frank Lloyd Wright em 

1935 e desenvolvida posteriormente por mais de 20 anos. Wright não propôs 

a cidade em lugar específico, ao contrário, propôs malha contínua que se 

alastraria sem fronteiras por todo o território, uma solução universal para o 

estabelecimento humano. A proposta surgiu pela rejeição de Wright às cidades 

americanas do início do século XX. Ele entendia que a cidade industrial resultou 

na perda da essência da sociedade e transformou os cidadãos em prisioneiros 

das máquinas, ou ainda pior, os cidadãos transformaram-se em máquinas de 

produzir, rentabilizar e multiplicar dinheiro. 

Wright reduz a cidade moderna a não mais do que uma forma ou outra de 

aluguel. Como os indivíduos abandonaram o valor da terra, eles necessitavam 

do aluguel da habitação, de terrenos, tudo em nome da eficiência da cidade. 

Com isso, há especulação imobiliária e domínio da classe social proprietária dos 

imóveis. Segundo Wright, a cidade era uma ideia antiquada, útil no passado, 

mas que se tornou obsoleta. Ele acreditava que a concentração humana cairia 

em decadência com as novas tecnologias dos meios de comunicação e dos 

veículos automotores. As novas tecnologias do automóvel, rádio, telefone e 

telégrafo permitiriam a vida em sociedade sem a necessidade da aproximação 

física.

Wright critica a exigência do adensamento na desordem das cidades 

existentes, que obrigam o contato forçado do indivíduo com a multidão. Para 

o autor, o indivíduo está sempre agitado na cidade e esse sentimento o retira 

da meditação e reflexão. A proposta da Broadacre City é a pretensão do 

encontro do ser humano com sua individualidade e do retorno da sensibilidade 

à natureza. A proposta da Broadacre transformava todo cidadão também em 

camponês e partia do pressuposto que o contato do homem com a natureza 

garantiria o equilíbrio interno e  o equilíbrio de toda a sociedade. A proposta 

não é cidade, nem campo, mas um novo tipo de estabelecimento humano  

(Figura 105). 

A proposta foi exposta primeiramente no Rockfeller Center, apresentada em 

maquete de 3,75m x 3,75m, em 1935. A exposição foi, posteriormente, levada a 
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diversas cidades americanas. Wright detalhou e desenvolveu sua proposta em 

três livros: The Disappearing City, de 1932; When Democracy Builds, de 1945; e 

The Living City, de 1958. 

O arquiteto evidenciou tanto a tecnologia do automóvel, que Broadacre inicia 

em um posto de combustível, com função também de agente de distribuição de 

mercadorias. Sua proposta baseia-se na propriedade privada, sendo que cada 

família receberia um acre de terra. Wright acreditava no núcleo familiar, em que 

são encontradas as bases da educação e do crescimento do ser humano, além 

da formação física e espiritual do indivíduo. Para ele, o núcleo familiar era a única 

centralidade concebível na cidade contemporânea. 

Wright também acreditava na dissolução dos problemas sociais norte-americanos 

quando a sociedade fosse estabelecida em uma cidade melhor. A reestruturação 

social parecia a única solução para os problemas econômicos, consequência 

Figura 156 - Proposta de implantação Broadacre City

da Grande Depressão. A cidade de Wright foi proposta com um emaranhado 

de vias, estradas e autoestradas, além das redes de telecomunicações e grelha 

de fluxos que tornava cada ponto da cidade ligado potencialmente a todos os 

outros pontos. As fáceis conexões permitem ao usuário encontrar mercados 

e escolas próximas às zonas de habitação. A grelha de fluxos de veículos e 

comunicação permite a relação humana, mesmo sem a proximidade física. A 

grelha é a estrutura formal do plano, com extensão indefinida (Figura 156). 
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As principais funções da cidade foram distribuídas em diversas unidades 

funcionais, isoladas e dispersas por todo o território. As unidades abrangem 

residências, escritórios, oficinas, unidades hospitalares, escolares, comerciais,  

centros culturais e recreativos. As unidades funcionais não seriam centralizadas, 

como em uma cidade tradicional, mas implantadas em menor escala e 

distribuídas de maneira uniforme por todo o espaço (Figura 157). Na proposta, 

qualquer unidade ficaria a até 10 minutos das escolas e mercados distribuidores. 

Para Wright, havia duas opções para o homem em relação à irreversibilidade das 

máquinas: ou o homem seria condenado, ou decidiria pela emancipação das 

máquinas. Em sua proposta, Wright decidiu emancipar os homens das máquinas 

e das novas tecnologias, mas sem negá-las, ao contrário, a partir das novas 

tecnologias de transporte e comunicação seria viabilizada a transformação da 

sociedade. 

 

Figura 157 - Perspectiva Broadacre City 

Quando Wright desenvolveu sua proposta, no início do século XX, havia 11 cidades 

com mais de um milhão de habitantes, sendo três apenas nos Estados Unidos: 

Filadélfia, Chicago e Nova York. Para Wright, essas cidades, que dependiam dos 

arranha-céus para serem viabilizadas, estavam em decadência, e a aceleração 

que precede à dissolução urbana estava acontecendo. Nos arranha-céus era 

possível a exploração do instinto de massa até o seu limite, e ele entende que 

é graças à invenção do arranha-céu que a cidade perverte o próprio homem, 
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tornando-o objeto de exploração de alguma forma de lucro. 

O autor fez duras críticas às propostas de Le Corbusier acerca do aumento 

do adensamento das cidades. Segundo Wright, Corbusier prometia transformar 

a concentração do pombal horizontal da cidade moderna em concentração 

do pombal vertical. Em artigo publicado no The New York Times, Wright afirma 

que não se deve tentar tirar a cidade para conseguir um país verde e colocar 

novamente a cidade em seu antigo terreno, crítica direta à proposta de Corbusier. 

Segundo ele, as propostas dos arranha-céus não passavam de torres feudais 

um pouco mais distantes. Contraditoriamente a seu desprezo pelos arranha-

céus, as imagens de Broadacre evidenciam pináculos e arranha-céus sobre a 

proposta da cidade-campo. 

Apesar de ser contrário ao arranha-céu, Frank Lloyd Wright desenvolveu 

propostas de torres nos Estados Unidos. Wright desenvolveu o projeto de quatro 

torres residenciais para St. Mark’s, em Nova York, em 1927. O pastor da Igreja de 

St. Mark’s-in-the-Bowerie solicita a Wright o projeto de edifícios de apartamentos 

para geração de renda para a igreja. Wright desenvolveu, então, sua proposta 

de torres orgânicas, com 18 pavimentos cada. Cada torre tem um núcleo central 

estrutural de concreto e aço, que contém a circulação vertical da torre. O núcleo, 

enraizado à terra, suporta as lajes em balanço dos pavimentos. As lajes são 

giradas axialmente, permitindo a variação de plantas de um pavimento para o 

outro. As torres são posicionadas de maneira a evitar o sombreamento de uma 

em outra. A vedação das torres é feita por paineis revestidos com lâminas de 

cobre patinado, permitindo o controle de entrada de luz solar nos apartamentos. 

O projeto não foi executado, mas inspirou o único arranha-céu executado de 

Frank Lloyd Wright: a Price Tower (Figura 158).

O Price Tower foi o arranha-céu encomendado por Harold C. Price, do H.C. Price 

Company, empresa de oleoduto local e indústria química. O edifício foi construído 

em Oklahoma e inaugurado em 1956, com 221 pés de altura (67,4m) e 19 

pavimentos. A proposta é a evolução das torres de St. Mark’s, com repetição da 

proposta de estrutura de árvore, com volume central estrutural e de circulação, 

que suporta as lajes em balanço dos pavimentos (Figura 107). Sem a função 

estrutural, as paredes externas foram projetadas com telas ornamentadas com 

folhas de cobre patinado e vidro dourado. A proposta de Wright se contrapõe à 

torre típica de escritórios. 



285O ARRANHA-CÉU NAS CIDADES UTÓPICAS E IDEAIS E O VALOR SIMBÓLICO DO ARANHA-CÉU 

As divisões dos espaços internos foram geradas pelas linhas do logotipo da 

empresa, que foi replicado na planta. Foi solicitada a inclusão de unidades 

residenciais na torre de escritórios. Com a rotação dos eixos em 45º, ocorreu a 

subdivisão dos pavimentos em quatro quadrantes, sendo três para escritórios e 

um para unidade residencial com dois pavimentos cada. Foi prevista a utilização 

de materiais que estabelecem relação com a natureza pelas cores, como o 

concreto e o revestimento dos painéis em cobre patinado (Figura 159). 

A proposta mais impactante de arranha-céu de Frank Lloyd Wright foi uma 

evolução dos seus edifícios de plantas triangulares, mas em escala bastante 

ampliada. Em outubro de 1956, o arquiteto apresenta em conferência de 

imprensa, o arranha-céu The Illinois, de 1.731m de altura e 528 pavimentos e, 

posteriormente, publicou-o em seu livro A Testament, em 1957. O edifício era 

quatro vezes maior que o Empire State, e foi projetado para abrigar 100 mil 

pessoas, 15 mil veículos e 100 helicópteros, e receberia todos os escritórios 

governamentais anteriormente espalhados por Chicago. 

Figura 158 - Relação e evolução da Torre St. Mark’s e a Price Tower

Wright considerava a cidade uma “enormidade devoradora da masculinidade”. 

Para solucionar os problemas urbanos, Wright apresentou duas propostas 

bastante distintas. A primeira delas, descrita anteriormente, relaciona-se às 

propostas de autoestradas de várias pistas. A outra proposta foi contrária 

aos princípios discutidos na Broadacre, dessa vez com a proposta de grande 

adensamento urbano em arranha-céu, com circulação por meio dos elevadores 

de energia atômica.
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The Illinois foi projetado em aço e vidro, com base triangular em forma de cunha, 

tornando-se mais estreito na altura, como uma pirâmide de três pontas, sendo 

o núcleo de circulação vertical central. Foram previstos 76 elevadores que se 

moveriam a 60 milhas por hora, ou 26,82m/seg. Janes Fortune, engenheiro e 

consultor de elevadores, fez um estudo confrontando a solução de circulação 

vertical do edifício, dizendo serem necessários 215 a 225 elevadores para 

atender a demanda do edifício. 

Além da circulação vertical, havia ainda as condicionantes das forças horizontais 

dos ventos, ainda mais tratando-se da implantação do edifício na cidade de 

Chicago, conhecida como Windy City. A volumetria piramidal do edifício foi 

resposta a essa necessidade. Também foi projetada a construção a 45m abaixo 

do nível do solo e a centralização em planta do núcleo de circulação vertical, 

para aumentar a estabilidade do edifício. 

Figura 159 - Foto atual Price Tower

The Illinois era proposta ousada para o momento em que foi concebida, quando 

o edifício mais alto do mundo, o Empire State Building, tinha menos de 400m de 

altura, ou seja, quatro vezes menos. Comparado ao atual edifício mais alto do 

mundo, o Burj Khalifa, a proposta de Wright ainda é cerca de duas vezes mais 

alta. 
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O edifício é solução contrária à proposta anterior de Frank Lloyd Wright. Na 

 solução da Broadacre, foi prevista a redução da densidade urbana, enquanto 

no The Illinois, Wright propôs a mesma população de Broadacre , entretanto, em 

um só edifício (Figura 160). 

Figura 160 - Perspectiva e plantas  do edifício “The Illinois”
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4.6 NOVOS MODELOS DE CIDADES VERTICALIZADAS

Diversos modelos de cidades ideais e utópicas foram propostos desde o fim 

da 1ª Guerra Mundial até os períodos mais recentes. Os urbanistas da Europa, 

que acompanharam a destruição de bairros inteiros, viram a oportunidade de 

projetar formas urbanas modernas, com novas orientações urbanas e novas 

tipologias arquitetônicas. Algumas propostas serão apresentadas aqui como 

exemplares do pensamento de cada período histórico. 

A proposta de cidade do futuro denominada Futurama, ou Highways and 

Horizons, foi apresentada no pavilhão da General Motors, na Feira Mundial de 

Nova York, em 1939. A proposta foi desenvolvida pelo arquiteto Albert Kahn e 

o designer Norman Bel Geddes, e o objetivo era mostrar aos visitantes como 

seria o mundo em 20 anos, ou seja, em 1960. O visitante entrava em um dos 

mais de 300 carrinhos que circulavam em uma pista ferroviária, que permitia 

ao público o deslocamento por toda exposição. Cerca de quatro milhões de 

pessoas visitaram o pavilhão.

A maquete com escala reduzida da cidade do futuro tinha cerca de 50 mil 

automóveis, ônibus e caminhões, que transitavam em largas rodovias, 

atravessando montanhas e vales. A maquete tinha, ainda, cerca de 500 mil 

edificações, desde residências unifamiliares até os arranha-céus. Na área 

urbana, automóveis percorriam avenidas em mais de um nível, e as avenidas 

transversais não cruzavam a principal. A proposta da General Motors era a 

confiança nas tecnologias existentes e naquelas que estavam por vir. 

Em 1960, foi publicado o Manifesto Metabolista: Proposta para um Novo 

Urbanismo. O grupo, que se autodenominava Metabolistas, era formado por: 

Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake, Noriaki Kurokawa, Masato-Otaka, Kiyoshi Awazu, 

entre outros. Os Metabolistas enfocaram os estudos nos problemas relativos 

ao crescimento das cidades a partir da industrialização, sendo mobilidade, 

crescimento populacional e tecnologia, os principais desafios. 

O Congresso Mundial de Design, realizado em 1960, em Tóquio, teve impacto 

importante na história da arquitetura japonesa. No Congresso, foi apresentado 

panfleto com a publicação do manifesto dos Metabolistas, além da apresentação 



289O ARRANHA-CÉU NAS CIDADES UTÓPICAS E IDEAIS E O VALOR SIMBÓLICO DO ARANHA-CÉU 

do Plano de 1960 para Tóquio, de Kenzo Tange. Os ideais do Manifesto 

Metabolista foram bem descritos no Plano de Tange. 

Tóquio teve grande crescimento populacional, passando de 3,5 milhões de 

habitantes, em 1945, para 10 milhões, em 1960. Com o objetivo de propor 

solução para o aumento da população, em 1958, foi lançado o Plano Regional 

de Tóquio. O Plano previa a criação de diversas cidades satélites, para que o 

crescimento ocorresse de maneira descentralizada. Tange discordava da criação 

das cidades satélites, pois ele entendia que a dispersão da população não 

resolveria o principal desafio de Tóquio, que era a mobilidade. Ele entendia que, 

com a criação de cidades satélites e subcentros, aumentaria a necessidade de 

relação entre centro e subcentros e, a longo prazo, o fluxo de tráfego aumentaria 

ainda mais. 

O arquiteto entendia que as cidades grandes estavam em estado de confusão e 

paralisia, pois suas estruturas físicas cresceram demais para lidar com a contínua 

taxa de expansão. Ele também entendia que a vida na cidade pós-industrial não 

se baseava apenas nas atividades econômicas primárias e secundárias, mas 

em seu setor terciário. Tange afirmou que a vida orgânica de Tóquio ocorria 

no movimento de seus milhões de habitantes envolvidos nas várias funções 

urbanas, sendo a mobilidade o fator vital para a organização da cidade. Logo, 

o transporte era fundamental para a operação da cidade e a mobilidade deveria 

ser vista como determinante das estruturas da cidade. 

Para Tange, a única maneira de salvar as cidades era a transformação radical de 

suas estruturas fundamentais, além da necessidade de tratar a cidade, não como 

resultado da composição de zonas funcionais distintas, mas como complexo 

aberto, unido por uma rede de comunicação. Kenzo Tange argumentou que era 

necessária a mudança na concepção das cidades em função da modificação da 

percepção do espaço pelas pessoas a partir do automóvel. 

A solução seria a separação dos fluxos de veículos e pedestres, com criação de 

rodovias exclusivas de veículos e ruas, com velocidade reduzida, para conduzir 

o habitante até sua moradia. A partir dessa análise e do diagnóstico das cidades 

com mais de 10 milhões de habitantes, Kenzo Tange inicia seu plano, com 

proposta de rede de rodovias e metrôs, em torno dos quais a cidade funcionaria. 
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A proposta de Kenzo Tange previa a reorganização estrutural para uma cidade 

de 10 milhões de habitantes, com a extensão da cidade pela baía de Tóquio. 

Considerando a cidade uma megaestrutura, Tange previu um largo eixo viário 

linear duplo, sem intercessões de ruas transversais, que conduziria às novas 

estruturas construídas a sudeste da cidade. O eixo formaria uma ponte entre as 

duas margens da baía e, nele, seria implantada a estação de trens. A conexão 

da estação com os dois aeroportos, a serem construídos em sua proximidade, 

seria feita por tubo subaquático de serviços. A proposta de Tange permitiria a 

expansão contínua da cidade (Figura 161). 

Para reforçar o caráter linear de sua proposta, Tange deixou de lado a concepção 

de centro cívico e propôs o eixo cívico, que seria estabelecido junto com o eixo 

viário, que sustentava a vida urbana. O eixo cívico atuaria como o símbolo de 

uma organização aberta na cidade contemporânea, assim como a catedral foi 

o símbolo da cidade fechada medieval, solução disfuncional para uma cidade 

Figura 161 - Plano Tange: Proposta Urbanistica para Tóquio

da magnitude de Tóquio. Ele entendia que o eixo cívico permitiria a mobilidade 

espontânea, característica da cidade contemporânea, mantendo relação entre 

as diferentes funções da cidade. 

O ponto de partida do Plano de Tange foi o atual centro da cidade. O principal eixo 

do sistema de transporte tinha várias alças para conexão com as vias secundárias. 

A solução previa expansão gradual do eixo físico, sendo que, a cada estágio de 
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desenvolvimento, o sistema estaria completo, sendo possível dar continuidade à 

expansão sem a interrupção da vida na cidade. Foram propostos arranha-céus 

sinuosos de escritórios, além de grandes edifícios habitacionais com plantas em 

forma de A, com núcleos abertos. Os edifícios habitacionais foram conectados 

ao sistema viário sobre a água. O Plano foi considerado um esquema radical 

para Tóquio, pois previa a reorganização estrutural da cidade. Os objetivos do 

Plano de Tange iam desde a mudança do sistema centrípeta radial fechado para 

o sistema linear aberto, até o estabelecimento de nova ordem espacial urbana. 

A proposta de Kenzo Tange para o estabelecimento dessa nova ordem espacial 

para a metrópole em contínua expansão foi um ideal utópico. 

Entre 1960 e 1962, Arata Isozaki propôs a Clusters in the Air, um novo bairro 

residencial a ser construído acima da cidade existente, no bairro de Shinjuku, 

em Tóquio. O bairro seria formado por edifícios suspensos que se estenderiam 

entre torres cilíndricas. As torres seriam estruturais e abrigariam os núcleos 

Figura 162 - Proposta de bairro residencial  “Clusters in the Air”, Tóquio

de circulação vertical, fazendo a conexão entre a cidade existente e a cidade 

proposta (Figura 162). As torres seriam implantadas em lotes vazios e as 

unidades de alojamento se projetariam como galhos em uma árvore. As 

propostas de sobreposição urbana e coexistência da cidade histórica e cidade 

proposta encontram-se, principalmente, em Yona Friedman, arquiteto húngaro 

francês, que influenciou outros urbanistas com sua teoria e desenhos. Friedman 

definiu uma malha tridimensional, com multiplicação infinita do solo, que foi 



292RUMO AOS CÉUS

denominada Spatial City. A proposta por Friedman, de 1958, é uma cidade em 

estrutura suspensa, que toca na superfície do solo em pontos mínimos e que 

permite ser desmontada e remontada facilmente. A estrutura é de triedro e 

contém volumes implantados entre vazios. 

O grupo Archigram foi um grupo britânico formado, entre outros, por Peter Cook 

e Ron Herron. O grupo de contracultura, em reação à esterilidade da arquitetura 

produzida até então, tinha os temas de tecnologia e era espacial como princípio 

de suas propostas. A Fun Palace, de 1962, foi um dos modelos propostos pelo 

grupo, formada por cinco fileiras de 15 torres metálicas, conectadas por pórticos 

de pontes rolantes. Nas pontes, deslizavam guindastes, capazes de transportar 

equipamentos para qualquer ponto, em até 33 mil m². Um dos trabalhos mais 

polêmicos do Archigram foi a proposta Walking City, em que as estruturas da cidade 

foram encapsuladas em um único objeto com pernas mecânicas, que permitem 

a locomoção da cidade pelo mundo (Figura 163). É a extrapolação do tema 

Figura 163 - Proposta de cidade segundo o grupo Archigram: “Walking City”

mobilidade, em relação próxima entre arquitetura e máquina. O grupo também 

propôs o Plug-in-City, entre 1962 e 1964, sistema de componentes tecnológicos 

que poderia ser aplicado a qualquer terreno. O sistema era formado por 

malha diagonal de tubos de serviços e comunicação, entre os quais seriam 

pendurados estradas e trilhos, estruturas em rede contendo vias de acesso a 

serviços essenciais. Na rede, seriam inseridas as unidades, planejadas para a 

obsolescência, formadas por espaços públicos, habitações, lojas e escritórios. 
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As unidades seriam colocadas em seus devidos lugares por guindastes, 

operados em trilhos, situados na parte superior da estrutura. 

Em 1966, foi fundado o grupo Archizoom, com Andrea Branzi, Gilberto Corretti, 

Paolo Deganello e Massimo Morozzi. O grupo desenvolveu modelos de cidades 

sem preocupações técnico-construtivas, de maneira artística, com forte reação 

à arquitetura moderna. Uma das propostas desenvolvidas foi a denominada No-

Stop City, conceito de cidade como um organismo funcionando de acordo com 

as regras de uma rede de informática. A proposta foi baseada no pressuposto 

que a tecnologia avançada eliminaria a necessidade de uma cidade centralizada. 

Dessa maneira, a No-Stop City é fragmento de metrópole, que poderia ser 

estendido infinitamente. A proposta prevê uma estrutura em grade modulada 

e, colocados ao acaso sobre essa estrutura, unidades residenciais e parques 

com formas orgânicas. Dessa maneira, seria possível grande grau de liberdade, 

mesmo dentro de uma estrutura regulada. A intenção era questionar o caráter 

normativo da cidade existente e defender novas concepções de vida urbana.  

Figura 164 - Proposta de cidade segundo o grupo Archizzom: “No Stop City”

A No-Stop-City deveria ser uma cidade sem qualidade e sem mediação da 

arquitetura, com foco em supermercados e estacionamentos. Era uma crítica à 

cidade moderna e não uma proposição utópica, com o objetivo de servir como 

reflexão crítica (Figura 164). 

Tanto os Metabolistas, quanto o grupo Archigram e o grupo Archizoom definem, 

para o futuro, as megaestruturas, que são o grande sistema ou matriz de apoio, 
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que permitiria o crescimento urbano e sua variedade tipológica, a partir dos 

princípios de ordem definidos preliminarmente. As megaestruturas não são 

limitadas à superfície terrestre, explorando, também, o mar, o ar e o subsolo. 

No fim da década de 1960, o arquiteto italiano, radicado nos Estados Unidos, 

Paolo Soleri, propôs a Archology, cidade que uniria os princípios da cidade-

jardim às megaestruturas. Foi o início da discussão referente à ecologia nos 

modelos de cidade. Sua cidade foi feita como a cidade à imagem do homem, com 

definição do ambiente urbano integrado à natureza. Em suas propostas, não 

haveria necessidade de veículos e as estradas seriam abolidas. Não haveria 

distinção entre espaços de trabalho, habitação e lazer. Soleri acreditava na 

cidade como sistema vivo, processo e não objeto (Figura 165). 

Baseado na teoria de Archology, uma pequena comunidade denominada 

Arcosanti surgiu no Arizona. A comunidade experimental foi fundada por Paolo 

Figura 165 - “Archology”: cidade proposta pelo italiano Paolo Soleri

Soleri e seus seguidores. São moradias futuristas no meio do deserto de 

Sonoran, sendo que, a maioria, foi construída entre as décadas de 1970 e 1980. 

Atualmente há 80 habitantes permanentes na comunidade. 

O escritório chinês MAD Architects, do arquiteto Ma Yansong, desenvolveu 

propostas com ocupação aérea à cidade existente. As Floating Islands, publicadas 

em 2006, são paisagens artificiais projetadas acima do CDB, em Pequim, como 
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proposta para os anos 2050. A paisagem urbana horizontal une os edifícios 

existentes e recupera os espaços públicos do centro da cidade. As Floating 

Islands são espaços de negócios, mas sem restrição de acesso ao público em 

geral. A vida urbana se mistura à vida comercial. A proposta para Pequim incluía 

a transformação da Praça da Tiananmen, palco de manifestações políticas, em 

um santuário florestal para os cidadãos chineses. Árvores seriam plantadas no 

perímetro do parque, como barreira para evitar a entrada dos tanques (Figura 

166). Na saída do eixo leste-oeste, que divide a Cidade Proibida e a Praça da 

Tiananmen, MAD propôs a Floating City, uma nuvem de cidade apoiada em 

grandes pilares. A nuvem teria estúdios, teatros, bibliotecas, além de jardins e 

lago artificial, combinando tecnologia de ponta com preceitos orientais antigos. 

Após a proposta da Floating City, MAD fez proposta para a 11ª Exposição 

Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2008, do seu edifício itinerante,  

Figura 166 - Proposta para a cidade de Pequim, escritório MAD architects: “Floating Islands’

denominado Superstar. MA entendia que a antiga Chinatown foi descaracterizada, 

com a adição de Mc Donalds, postos de gasolina e shopping centers, que 

tornam as cidades similares em todo o mundo. Ele analisa a construção de 

falsos edifícios tradicionais sem vida em seu interior que, portanto, podem ser 

considerados parque temático histórico. MA propôs terapia de choque para 

remediar a situação. A Superstar é a atualização da Chinatown, com espaços 

de restaurantes, eventos culturais e consumo. É uma cidade móvel, que abriga 
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15 mil habitantes, e que pode ser sediada em todas as cidades do mundo. É 

autossustentável, com espaço para agricultura, não necessitando dos recursos 

da cidade hospedeira. Roma seria o primeiro destino da Superstar. 

Em 2007, Norman Foster propõe a Masdar City, em Abu Dhabi. A proposta 

utiliza novas tecnologias aliadas aos princípios vernaculares dos assentamentos 

árabes tradicionais. Implantada no deserto, a cidade, com 640ha, é proposta com 

emissão de carbono zero, energia renovável, tecnologia limpa, com comunidade 

sustentável e uso misto. A distância máxima a ser percorrida até as estações 

de transportes rápidos é de 200m. Com ruas e pátios sombreados e proteção 

por espécie de muxarabis, os cidadãos são incentivados a caminhadas. O 

entorno da cidade conterá fazendas de energia eólica e fotovoltaica, além das 

plantações, permitindo que a comunidade seja autossuficiente em energia. O 

projeto é dividido em dois setores, unidos por um parque linear, sendo construído 

em fases (Figura 167). 

Figura 167 - “Masdar City” em Abu Dhabi, proposta de Norman Foster

O escritório escandinavo BIG – Bjarke Ingels Group, apresentou propostas para 

a cidade contemporânea. Ele entende que o skyline da cidade moderna deve 

evoluir, da forma prismática para a forma escalonada, que permita a apropriação 

coletiva das plataformas geradas. O espaço público não se limitaria a praças 

e parques, mas também às plataformas do escalonamento dos edifícios. Em 

2009, o BIG desenvolveu a proposta denominada Zira Island, uma ilha projetada 

para ser modelo sustentável para o desenvolvimento urbano. A ilha localiza-se 
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no mar Cáspio, na capital do Azerbaijão. A Zira Island tem 3,1km de comprimento 

por 0,6km de largura, paisagem natural, com montanhas artificialmente 

construídas com protótipos de ocupação urbana zero-energy. São sete edifícios 

propostos, sendo que eles abrigam lazer, turismo e habitação, projetados como 

ecossistemas inteiros (Figura 168). 

No fim do Século XX e início do Século XXI, diversos modelos de cidades em 

arranha-céus foram propostos, com sustentabilidade como principal tema. 

A partir do diagnóstico negativo da cidade contemporânea, alguns arquitetos 

entenderam, ironicamente, que o aumento da densidade poderia ser a solução 

para o grande adensamento das metrópoles. O arranha-céu multifuncional, 

que já havia sido tema de propostas de décadas anteriores, agora inclui 

outros temas, como as fazendas verticais, e denomina-se Urbanismo Vertical. 

O Urbanismo Vertical propõe-se a reorganizar a lógica do espaço urbano – 

os edifícios – para permitir a criação de uma realidade urbana tridimensional,  

Figura 168 - Ilha proposta pelo escritorio de arquitetura BIG: “Zira Island”

diminuindo as distâncias e permitindo novos níveis de adensamento urbano, 

com premissas baseadas no conceito de sustentabilidade. É a recriação das 

condições urbanas nas alturas. 

Em 1989, foi proposta a Torre Aeropolis 2001, para a Baía de Tóquio, no Japão. 

A torre, planejada pela Obayashi Gumi Coropration, teria 2001 metros de altura 

e 500 pavimentos, cerca de cinco vezes maior que o antigo WTC, com 11km² 
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de área. O arranha-céu teria funções residenciais, comerciais, cinema, escolas, 

hospitais, escritórios e restaurantes, com projeção de 140 mil habitantes e 300 mil 

usuários diários do edifício. O arranha-céu teria energia renovável e elevadores 

rápidos com capacidade de 300 pessoas.

A Ultima Tower é a proposta de arranha-céu do arquiteto americano Eugene 

Tsui, para São Francisco, EUA, de 1991. A torre teria 3.218m de altura, 500 

pavimentos, 1.828m de diâmetro da base e 140 milhões de m² de área. Foi 

projetado lago cercando a torre. Tsui previa acomodar 1 milhão de habitantes 

na torre. O arquiteto foi o mesmo a projetar a ponte mais longa do mundo, 

conectando Europa e África no Estreito de Gibraltar. O arranha-céu utilizaria a 

diferença de pressão atmosférica entre a parte inferior e superior da torre para 

criar eletricidade em todo o edifício.  A torre teria painéis solares espalhados 

por toda a fachada, além de vidros auto-foto-reguladores, moinhos-de-vento e 

sistema de climatização a base de água. Custo estimado de 150 bilhões de 

Figura 169 - “Ultima Tower”, proposta do arquiteto Eugene Tsui

dólares. Os volumes d’água foram previstos em 12 diferentes pavimentos. 

Foram previstos 144 elevadores na periferia do edifício, com propulsão vertical 

por ar-comprimido. Espelhos refletiriam a luz solar e a distribuiriam no interior do 

edifício (Figura 169).

Em 1997, a Torre Biônica foi publicada, projeto dos arquitetos espanhóis Eloy 

Celaya Escribano, Javier Gómez Pioz e Maria Rosa Cervera Sardá para Shangai. 
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A cidade vertical tem 300 pavimentos e 1.228m de altura, com base elíptica e 

grande núcleo de circulação vertical, com 368 elevadores. A torre, concebida 

para abrigar 100 mil habitantes, seria implantada em uma ilha artificial de 1km de 

diâmetro, dos quais 133m x 100m seriam ocupados pela base do arranha-céu. 

Nos pavimentos mais largos, ocupados por dois estádios de futebol, a planta 

teria 260m x 160m e mais de 200m de altura. Conforme cálculos dos arquitetos, 

em modelo urbano tradicional, seria necessária área de 4km de diâmetro para 

abrigar o mesmo número de habitantes (Figura 170).

O projeto previa o aproveitamento dos recursos naturais e uso de energias 

renováveis e abriga doze setores com funções residenciais, hotéis, parques, 

escritórios, lojas, entre outros, distribuídos nos pavimentos, sendo 80m de 

altura para cada setor, separados entre si por um pavimento de segurança.  

Segundo os arquitetos espanhóis, o edifício aliviaria os problemas relativos 

ao grande crescimento da cidade, que já possui área urbana com cerca de  

Figura 170 - “Torre Biônica” em Shangai, proposta de 1997

100km de diâmetro, quase 5 mil arranha-céus construídos e mais de mil em 

construção, além do incremento populacional de 130 mil pessoas apenas em 

um ano, entre 2006 e 2007. Com a emigração dos camponeses para as grandes 

cidades no país e com o aumento da população total, os arquitetos entendem 

que, a médio prazo, Shangai não deveria mais expandir horizontalmente, sendo 

que os espaços urbanos anteriormente ocupados pelas zonas industriais, 

agora poderiam receber as Torres Biônicas. Posteriormente, mais Torres 
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Biônicas poderiam ser construídas, separadas umas das outras por cerca de 

1km, permitindo, no entorno das edificações, a implantação de espaços de 

armazenamento, esportes e lazer. 

Um arranha-céu invertido foi proposto para a orla do Rio de Janeiro, pelo arquiteto 

belga Vincent Callebaut, em 2015. A Aequorea – cidade submersa – tem forma 

espiral, com extensão de 1.000m de altura e 250 pavimentos descendo para o 

fundo do mar e uma área flutuante para acesso ao edifício (Figura 171). A cidade 

seria autossuficiente e abrigaria 20 mil habitantes. O edifício seria executado a 

partir do lixo plástico recolhido dos oceanos e acumulado em locais específicos. 

A torre, com 1.375.000 m² de área, teve custo estimado em torno de 11 bilhões 

de reais. A torre abrigaria 10 mil unidades habitacionais, escritórios, escolas 

laboratórios, escolas, além de locais para esporte, lazer e fazendas. 

Figura 171 - “Aequorea”: cidade submersa proposta por Vincent Callebaut

Diversos outros arranha-céus foram propostos como solução urbana para as 

cidades do futuro. Em 2014 foi publicado o livro Re-searching Utopia, when 

imagination challenges reality, da Vienna University of Technology. As propostas 

de diversos arquitetos foram publicadas no livro e, entre elas, a New Tower 

City, de Eva Fischer e Mathias Aiple. A cidade flutuante e vertical tinha função 

residencial, educacional, cultural e recreativa, com autossuficiência energética 

e área agrícola nas coberturas para cultivo de alimentos. Outra proposta foi a 
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Phytoplankton Farm, de Lukas Kalioda e Christoph Windsperger (Figura 172). A 

proposta parte do diagnóstico negativo – com inundações, redução da qualidade 

do ar e extinção em massa da população em função do mau uso dos recursos 

naturais, além da poluição dos oceanos e aquecimento global. A partir do 

diagnóstico, os arquitetos propõem uma cidade voadora, com capacidade para 

abrigar milhares de habitantes, regenerando o fitoplâncton na água e purificando 

a atmosfera em seu voo. 

Figura 172 - “Phytoplankton Farm”: proposta por Kalioda e Windsperger
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PARTE 2 

4.7 O SÍMBOLO DA ALTURA

“Tão significativo tem sido esta questão de imagem da arquitetura e tão grande  
a sua visibilidade que foi alvo do ataque de 11 de setembro, símbolo do capital e  

do imperialismo.”  (VARGAS, 2003)

A força simbólica dos edifícios inerente à verticalidade pode ser verificada ao 

longo da história, como as pirâmides do Egito, datadas de mais de 5.000 anos. 

O ser humano busca soluções para superar as barreiras materiais que o separam 

do local mais alto já alcançado. Exemplos no contexto religioso evidenciam a 

fascinação humana pela verticalidade. Nos edifícios comerciais, as catedrais do 

comércio, a superação dos limites de altura dos arranha-céus é a demonstração 

do símbolo do poder pela arquitetura e a obsessão pela altura é o desafio dos 

arquitetos e engenheiros a partir do século XIX. A altura é definida não somente 

pelas necessidades físicas da edificação, mas pelo caráter imagético, do poder 

que a tipologia arquitetônica do arranha-céu representa. 

O viés simbólico do edifício foi discutido em artigo de Geoffrey Broadbenti 

denominado Um Guia Pessoal Descomplicado da Teoria dos Signos na 

Arquitetura (Org: NESBITT, 2008 pp. 141 - 162)  O autor revela que há exemplos 

na história que permitem a verificação da relação entre verticalidade e o poder 

e a compreensão de como as grandes empresas trabalham com o edifício, 

tratando-o como marketing do seu próprio negócio.20 Frampton identifica a questão 

da disseminação dos arranha-céus como sintomáticos da nossa “sociedade 

do espetáculo”, na qual as cidades competem entre si pela possibilidade de 

construir o edifício mais alto. 

 “A atual susceptibilidade ao imaginário espetacular é tão grande que, hoje, a  
reputação mundial de um arquiteto se deve tanto a seu tino iconográfico quanto  

a sua capacidade organizacional e técnica. (FRAMPTON, 2006 p. 419)”

Em artigo intitulado “Rappel à lórdre: argumentos em favor da tectónica” (Org: 

NESBITT, 2008 pp. 556 - 569), Frampton define o edifício como um objeto, uma 

20 Bradbent desenvolveu a tese de que os edifícios são portadores de significados no sentido 
“semántico” e apresenta o estudo da semiótica como um modo de abordar a questão do significado. 
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coisa, que se distingue de um signo. O autor aborda o tema tectônica como 

repúdio à redução da arquitetura à cenografia, que descreve como a indigência 

da cultura do consumo. 

Na cidade em construção surge o arranha-céu, edifício alto que extrapola a 

escala da cidade original. Sua força do símbolo é maior do que as atividades 

nele inseridas, a ponto de a tipologia continuar sendo multiplicada na cidade, 

mesmo que materialmente não se justifique sua construção. O fator uso não 

necessariamente está relacionado à existência do edifício, mas sim à força 

“invisível” do símbolo de poder que ele é capaz de gerar. Ainda que não 

comporte todas as atividades para as quais o empreendimento foi pensado, a 

força simbólica legitima sua perpetuação na cidade contemporânea. Verifica-se 

então, a construção da força da imagem simbólica dos arranha-céus sobre o 

seu vazio urbano de uso na cidade contemporânea.

O símbolo do edifício em altura pode ser interpretado pelo viés do poder 

relacionado a ele. Sendo assim, a ferramenta de caráter imagético justifica o 

simbolismo, que pode superar a própria necessidade física do objeto. O símbolo 

é característico tanto da empresa representada por ele, quanto da cidade, que 

a referencia como marco urbano e, por fim, um objeto para estimulação da 

imaginação do arquiteto que o concebe.

“Devemos prestar atenção à voz imperativa da emoção. Essa nos pergunta: Qual  
é a principal característica do edifício alto de escritórios? E imediatamente lhe 
 respondemos: É alto. Essa altura é para a natureza artística seu aspecto mais 

 emocionante. É o tom que sobressai do seu sentido. Deve ser, sucessivamente,  
o acorde dominante de sua expressão, e o verdadeiramente estimulante de  

sua imaginação. Deve ser alto, até sua última polegada deve ser alto.”  
(SULLIVAN, 1979 p. 206) 

A relação da tipologia arquitetônica com a supremacia política e financeira é 

válida nos dias de hoje, observando que áreas de grande poder econômico são 

aquelas onde a verticalização é mais evidente. A hiperdensidade alcançada em 

Manhattan repete-se atualmente na China, mas em velocidade e proporções 

muito mais intensas. Como forma de manifestação do poder pela arquitetura, 

materializam-se, na China, milhares de arranha-céus. É possível verificar a 

discrepância entre as reais necessidades de programa das empresas e a tipologia 

dos grandes edifícios. Há um superdimensionamento das obras residenciais e 

comerciais e grandes extensões horizontais contrastando com a verticalidade 

das torres. Arantes apresenta esta realidade na citação abaixo:
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“Ora, diante de tais excessos, a começar pelos novos centro-empresariais e  
financeiros das cidades chinesas, que obedecem todos a máxima do “more is  

more”, a que nos referimos, a questão que se coloca é como distinguir em tudo  
isso realidade e fantasia? Onde termina o mundo dos negócios e começa o faz- 

de-conta do divertimento? O que se deve à necessidade ou é mero artifício? ”  
(ARANTES, 2011 p. 155)

Atualmente, sete dos 15 maiores edifícios do mundo são chineses, sendo que 

dois terços dos arranha-céus construídos se encontram no Extremo Oriente e 

Oriente Médio 21. Houve mudança de escala dos edifícios, já que os asiáticos 

competem entre si para a construção de torres cada vez mais altas. É uma 

mudança da paisagem urbana causada pelo excesso, uma expansão vertical 

do solo urbano que alcança dimensões inimagináveis.

A verticalidade está relacionada também à ostentação política e financeira, seja 

de países, seja de empresas. As grandes edificações são a propaganda do 

próprio negócio, na medida em que o representam e o identificam. Quando a 

crise atinge o setor público, são as empresas do setor privado as responsáveis 

pela construção dos ícones da cidade, sendo que a qualidade da empresa é 

transmitida pela qualidade da obra arquitetônica. 

Pequim abriga atualmente três mil arranha-céus em construção e tem 

aproximadamente 30% das gruas do mundo em seus canteiros. Na China, é 

consumido metade do cimento produzido no mundo e um terço do aço. Todos 

os números megalomaníacos, numa desmedida concorrência para alcançar a 

“maior obra”, “a cidade que mais cresce”.

Nas cidades que concorrem pela altura, ocorre, ainda, a atração ocasionada 

pela grande produção de imagens para pedaços de cidades. É a utopia não 

consciente dos empreendimentos, como se as autoridades e os mecanismos de 

decisão de recursos disponíveis estivessem enfeitiçados pela beleza ou interesse 

que esta arquitetura representa. Nesse sentido, verifica-se que o arranha-céu é 

objeto de perpetuação da crença de poder exercido pela altura, assim como 

as torres das igrejas eram na antiguidade. São carregados de símbolos que 

permitem a relação entre a localização das edificações mais altas e os países e 

empresas emergentes.

21 http://skyscrapercenter.com/list.php?list_type=1  Dados divulgados pela Council on Tall Buildings 
and Urban Habitat (CTBUH), organização sem fins lucrativos americana, referente aos edifícios completos  
ou com seu ponto mais alto já executado. A lista tem os 100 maiores edifícios do mundo. 
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“That prestigie and advertising affected decisions about height is apparent from 
 the example of the 1909 tower for Metropolitan Life Insurance at Madison Square  

Park, where neither demand nor exorbitant land prices were factors driving up  
the number of stories. ”22 (WILLS, 1995 p. 43)

Considerando a localização dos grandes edifícios na cidade, interpreta-se que 

o lugar é tão simbólico quanto o edifício. As localidades estão intrinsecamente 

relacionadas às questões econômicas, pois são elas as definidoras dos ciclos 

urbanos. Na cidade contemporânea, os centros urbanos exaltam a conquista 

dos valores do capitalismo, então o lugar é objeto, mas também objetivo do 

edifício em altura. O lugar colabora na identificação do símbolo que objetiva criar 

com a obra arquitetônica.

Os mais recentes arranha-céus construídos parecem ter, na simbologia da 

altura, sua característica mais relevante, ainda que seu uso tenha dificuldade de 

se encaixar nas formas resultantes do símbolo da altura. Como consequência da 

altura pela altura, novos arranha-céus permanecem parcialmente desocupados 

ou, ainda pior, construídos de maneira a existir pavimentos inteiros sem 

possibilidade de uso. As questões econômicas, que definiram os arranha-

céus do Século XX, e que no Século XXI deveriam ter também relevância, são 

secundárias diante do símbolo do poder da empresa proprietária ou da cidade 

que recebe o arranha-céu mais alto do mundo. 

Em setembro de 2013, a revista inglesa denominada Mailonline, e em fevereiro 

de 2017, o jornal The Guardian, apresentaram dados referentes aos espaços 

sem uso nos edifícios mais altos do mundo. Com base no relatório da CBTUH, 

verificou-se que, em Dubai, há desperdício de 19% do espaço do topo dos 

arranha-céus. Os grandes edifícios ganharam pavimentos sem uso para reforçar 

sua altura e, se esses pavimentos vazios fossem suprimidos da construção, mais 

de 60% dos maiores arranha-céus do mundo perderiam o título. Os dez arranha-

céus que mais utilizaram a altura sem uso para receber o status de mais altos 

têm de 27 a 39% de pavimentos vazios por restrição da arquitetura. Dos cerca de 

321m de altura do edifício Burj Al Arab, em Dubai, cerca de 123m não têm uso, 

ou seja, quase 40% da altura não tem função além da simbólica (Figura 173). 

O segundo edifício é o Bank of America Tower, em Nova York, que tem cerca 

de 36% dos pavimentos não utilizados. Outros arranha-céus com as mesmas 

22 “Que as decisões afetadas de prestigio e publicidade em relação à altura são evidentes pelo 
exemplo da torre de 1909 para o Metropolitan Life Insurance no  Madison Square Park, em que nem a 
demanda nem os preços exorbitantes da terra eram fatores que elevavam o número de pavimentos.”  
(Trad. Nossa)
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características são: Burj Khalifa, Dubai, com 29% de pavimentos não utilizados; 

Torre Zifeng (30%), Minsheng Bank (28%) e The Pinnacle (27%), ambos na China. 

Pela simbologia da altura os edifícios são finalizados em espirais contínuas ou 

com diâmetro interno reduzido a cada pavimento. 

Além dos pavimentos não ocupados em função das restrições da arquitetura, 

há diversos pavimentos vazios nos maiores arranha-céus do mundo. Em 2012, 

foi publicado artigo na BBC com dados sobre o número de pavimentos vazios 

no edifício Burj Khalifa, em Dubai, inaugurado em janeiro de 2010. O edifício 

misto, com uso de hotel, 900 unidades habitacionais de luxo e 37 pavimentos 

de escritórios, tinha cerca de 80% das unidades habitacionais ocupadas, 

porém 2/3 dos pavimentos de escritórios permaneciam sem uso, ou mais de 20 

pavimentos. Além da crise financeira no ano da sua inauguração, os valores dos 

alugueis, mais que o dobro dos edifícios próximos, também foram considerados  

Figura 173 - Perspectiva Burj Al Arab, Dubai

responsáveis pelo esvaziamento do edifício. Burj Khalifa não é exceção em 

Dubai, sendo que há cerca de 35% de espaços de escritórios vazios, segundo 

o mesmo artigo. 

Em Nova York observa-se edifícios de escritórios vazios localizados nas áreas 

mais nobres de Manhattan, contrariando a necessidade de novas construções. 

Em setembro de 2015, o jornal New York Times publicou artigo sobre a sede 
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da companhia de investimentos Goldman Sachs, um edifício revestido em 

vidro dourado, em frente ao Rio Hudson, inaugurado em 2009. Seis anos após 

a inauguração, a empresa ocupava apenas três pavimentos do edifício, com 

a justificativa da redução no número de funcionários para redução dos custos 

ou pelo uso da tecnologia. Quando o edifício foi projetado, a previsão era que 

o número de funcionários crescesse de 31 mil, em 2005, para 50 mil, no ano 

da inauguração. É improvável que a empresa chegue nas projeções feitas de 

número de funcionários para que o edifício se torne inteiramente utilizável. Mais 

de 20% dos cargos de escritórios do setor financeiro foram eliminados, desde 

2011. 

Um dos mais icônicos edifícios de Londres, o St Mary Axe, ou The Gherkin (O 

Pepino), projetado pelo arquiteto Norman Foster, foi colocado a venda em 2014. 

O edifício foi inaugurado em 2004 para sediar a Companhia de Seguros Swiss Re 

e foi vendido em 2007 à IVG Immobilien, que entrou em processo de solvência e 

à Evans Randall. O Grupo Safra, controlado pela família do banqueiro brasileiro 

Joseph Safra é o atual proprietário do imóvel. Em pouco mais de 14 anos de 

existência, o edifício foi símbolo de mais de uma empresa, sendo possível verificar 

que edifício simbólico se tornou maior que o próprio objeto que ele simbolizava, 

extrapolando os limites da empresa, tornando-se símbolo da própria cidade. 

Os exemplos acima descritos localizam-se em cidades que permanecem na 

corrida rumo aos céus. Em Londres, atualmente há oito edifícios mais altos 

que The Gherkin, em Nova York, 33 edifícios são mais altos que o Goldman 

Sachs e, em Dubai, há 44 arranha-céus acima de 150m inaugurados desde a 

finalização do Burj Khalifa. Permanecer construindo arranha-céus em locais com 

excesso de áreas desocupadas ou construir tipologias que não atendam às 

demandas econômicas são a consequência da preponderância da simbologia 

em detrimento dos aspectos técnicos, avaliados nos capítulos anteriores. 
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4.8 ESTUDOS DE CASO DOS ARRANHA-CÉUS UTÓPICOS E IDEAIS 
VERTICAIS E CONTEMPORÂNEOS E CONCLUSÕES PRELIMINARES

Os primeiros estudos de caso serão os arranha-céus utópicos ou os arranha-

céus implantados nos modelos de cidades ideais e utópicas. A viabilidade 

econômica não foi premissa para o desenvolvimento dos projetos ideais em 

função da tendência de o projeto arquitetônico ser acessório a uma proposta 

de mudança política, econômica e da própria sociedade, que faria a questão 

econômica vigente não ser relevante. Mesmo não sendo premissa de projeto, 

verificou-se, no decorrer do capítulo, que alguns arquitetos desenvolveram 

suas propostas com soluções tecnológicas e econômicas e, portanto, alguns 

dos projetos utópicos serão avaliados, também, pelos aspectos de viabilidade 

econômica. 

As demais propostas utópicas serão apresentadas para efeito comparativo de 

escala e infraestrutura previstas. Serão avaliados os seguintes projetos: High Rise 

City – Ludwig Hilberseimer, de 1924; The Cartesian Skyscraper – Le Corbusier, de 

1937; The Illinois – Frank Lloyd Wright, de 1956; The Ultima Tower – Eugene Tsui, 

de 1991; Floating Phytoplankton Farm – Sitbon Architectes, de 2013; e Vertical 

City –  Luca Cursi, de 2015. Para efeito comparativo com as soluções propostas 

em The Illinois, optou-se por avaliar os arranha-céus de Frank Lloyd Wright St. 

Mark’s Tower, de 1927 e o Price Tower, de 1937. 

Os demais edifícios analisados serão os 10 mais altos arranha-céus recentemente 

construídos no mundo – a partir de 2000 –, permitindo avaliar se as soluções 

implementadas nos mais recentes resgatam as boas soluções, do ponto de vista 

econômico, do que era proposto anteriormente nas cidades-berço do arranha-

céu. Os 10 maiores arranha-céus, construídos a partir de 2000, são localizados 

em: Nova York – Estados Unidos; Kuwait - Kuwait; Guangzhou, Tianjin, Wuhan e 

Shangai – China; Abu Dhabi – Emirados Árabes.
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Tabela 45 - Eficiência Espacial maiores Arranha-Céus 01

Figura 174 - Planta dos edifícios: All Hamra, One World Trade Center e Tianjin World

Figura 175 - Perspectiva dos edifícios: All Hamra, One World Trade  Center e Tianjin World
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(não utópico - comparativo)
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Tabela 46 - Eficiência Espacial maiores Arranha-Céus 02

Figura 176 - Planta dos edifícios: The Pinnacle e Sinar Mas Center

Figura 177 - Perspectiva dos edifícios: The Pinnacle e Sinar Mas Center
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Tabela 47 - Eficiência Espacial maiores Arranha-Céus 03

Figura 178 - Planta dos edifícios: Tianjin Modern, Global City e Yuexiu Fortune

Figura 179 - Perspectiva dos edifícios: Tianjin Modern, Global City e Yuexiu Fortune
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Tabela 48 - Eficiência Espacial maiores Arranha-Céus 04

Figura 180 - Planta dos edifícios: Jiuzhou International e Salesforce

Figura 181 - Perspectiva dos edifícios: Jiuzhou International e Salesforce
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Tabela 49 - Eficiência Espacial maiores Arranha-Céus 05

Figura 182 - Planta dos edifícios: High Rise, The Cartesian, The Illinois, St. Mark’s e Price Tower

Figura 183 - Perspectiva dos edifícios: High Rise, The Cartesian, The Illinois, St. Mark’s e Price Tower
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The Ultima Tower - Eugene Tsui - 1991 
Figura 184 - Planta do edifício The Ultima Tower
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estudos de caso - capítulo 4 UTÓPICOS
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Figura 185 - Planta dos edifícios: Floating e Vertical City
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Verifica-se, nos arranha-céus utópicos analisados, que todos têm eficiência 

espacial acima de 85%. Ao avaliar as plantas, no entanto, nota-se a inexistência 

de áreas de infraestrutura e o subdimensionamento das áreas de circulação 

vertical, por vezes com a supressão das escadas protegidas, portanto os 

valores não servem como comparativo entre edifícios utópicos e existentes. Com 

relação ao Índice de Compacidade, apenas os projetos de Frank Lloyd Wright 

atendem ao índice acima de 75%. Verifica-se que as áreas das plantas ficam em 

torno de 2mil m², com exceção do The Cartesian Skyscraper, com mais de 7mil 

m². As demais propostas utópicas não podem ser avaliadas nesses critérios, 

considerando o reduzido caráter técnico das propostas. 

A segunda parte dos estudos de caso traz os 10 arranha-céus mais altos 

construídos a partir do ano 2000. As análises foram feitas na planta do 

pavimento-tipo. Dos 10 arranha-céus analisados, cinco têm a planta em forma 

quadrangular: One WTC, de 2006 e Salesforce, de 2018, dos Estados Unidos; e 

Tianjin Modern City e Global City, de 2011 e Jiuzhou, de 2017, da China. Ambos 

apresentam os maiores índices de compacidade, sendo que o Salesforce atinge 

97,5. The Pinnacle, de 2012, da China, tem planta resultante da forma circular, 

porém com chanfros, que aumentam o perímetro da fachada, reduzindo seu 

índice de compacidade, mas mantendo-o acima de 70. Os edifícios analisados 

têm boa eficiência de testada, exceto o Al Hamra, com índice de compacidade 

menor que 70%. 

Verifica-se que as soluções do Tianjin World e do Yuexiu, ambos da China, 

iniciam a partir de uma forma regular, e partem para a dobragem da planta, 

aumentando consideravelmente o perímetro da testada. Apesar de ter o maior 

índice de eficiência de planta dos estudos analisados, a solução de planta do 

Sinar Mas Center é, possivelmente, a que terá maior restrição de distribuição de 

mobiliário em função da forma. O projeto menos eficiente de planta e de índice 

de compacidade é o Al Hamra, do Kuwait, que tem a forma mais irregular dos 

projetos analisados. A eficiência de planta fica próxima de 70% em quase todos 

os estudos analisados, exceto o Sinar Mas Center. 

Nos estudos dos modelos de cidades utópicas e ideais, em diversos momentos 

da história, buscou-se a invenção de novos mundos, paralelos ao mundo real. 

Quase sempre associados a um diagnóstico negativo da sociedade atual, a 
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cidade do futuro é proposta de maneira a ordenar e disciplinar o crescimento 

urbano. Apesar de soluções, muitas vezes antagônicas, as propostas de cidades 

ideais e utópicas são espaços urbanos e, mesmo quando buscam a proximidade 

com a natureza e o campo, eles são pano de fundo para um novo modelo de 

cidade. Em geral, as propostas são rupturas com o presente e, mesmo quando 

buscam referências em soluções do presente, não dão continuidade à cidade 

atual. Muitos modelos de cidade assemelharam-se às cidades do passado, 

contendo traços de Antiguidade Clássica, ou crescimento limitado pelos muros 

das cidades medievais. Os regressistas viam, no passado, a sociedade ideal. 

Parte das soluções para o futuro foi definida a partir de problemas ou soluções 

do presente. Logo, foram dadas soluções para circulações viárias e modos de 

habitar e trabalhar a partir dos conceitos da época do autor. Alguns autores 

buscaram antever tendências, com mudanças das necessidades reais do 

trabalho e do modo de viver contemporâneo. Estranhamente às necessidades 

atuais, algumas propostas negam a necessidade do espaço de trabalho e 

ampliam os espaços de lazer.

Alguns autores buscaram, em suas propostas, utilizar tecnologias de 

comunicação, circulação e construção civil além daquelas existentes no 

momento da concepção da proposta, sendo que a técnica permite a salvação 

humana. Diversas propostas buscaram responder ao diagnóstico negativo de 

maneira artística, mais do que o compromisso de viabilização. Mesmo com a 

mais alta tecnologia, muitas propostas negaram a metrópole e o adensamento 

urbano. 

Na ficção científica, as cidades do futuro não eram ideais ou utópicas, mas 

uma visão de futuro do autor, que podia ser eutopia – visão de futuro melhor 

que o presente – ou distopia – visão negativa do futuro –. Diversos filmes de 

ficção científica apresentam a Terra como um local super habitado e caótico. 

Outros filmes apresentam a Terra como um local pacífico, limpo e racional, 

principalmente depois de um evento catastrófico, que reduziu a população da 

Terra. No cinema, é possível verificar, com clareza, as propostas dos autores no 

resgate às formas arquitetônicas do passado e as relações com a tecnologia de 

comunicação e circulação do futuro. O futuro das cidades, no cinema, quase 

sempre é alto, sendo o arranha-céu uma característica reinscidente em quase 

todas as visões de futuro desenhadas para o cinema. 
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Os modelos de cidade permitem que o urbanista seja livre das limitações do 

tempo e das técnicas construtivas e tecnologias existentes. Os modelos de 

cidades propostos são mais interessantes porque permitem eliminar o arbitrário, 

pois na cidade ideal e utópica inexiste aquilo que não é planejado. A cidade do 

futuro pode funcionar perfeitamente, a sociedade prevista pode ser adaptada 

às novas condições de vida e seus habitantes podem conviver adequadamente 

aos padrões previstos pelo autor da proposta. 

Os modelos de cidades permitem que o homem não fique fechado nas soluções 

atuais, mas que se abra a novas e ilimitadas possibilidades. A tecnologia é 

essencial para o pensamento utópico contemporâneo. Não cabe, ao presente 

trabalho, analisar os modelos de urbanismo vertical dos arranha-céus com os 

cálculos de viabilidade econômica, pois ser rentável é uma condição para o 

sistema econômico atual. Para entender as escalas de projeto propostas no 

urbanismo vertical, no entanto, optou-se pela comparação entre plantas de 

alguns modelos de cidade e os mais recentes arranha-céus mundiais. 

Nos maiores arranha-céus do mundo construídos a partir do ano 2000, os 

edifícios revelam-se menos eficientes que os arranha-céus do século XX. Se a 

eficiência é menor, os edifícios mais recentes, que são mais altos, podem não se 

viabilizar economicamente. As plantas são definidas pela forma do edifício, tendo 

características físicas que reduzem seu uso, como a fachada com reentrâncias 

ou a necessidade de estrutura interna. Nota-se que as soluções de materiais 

e formas não se diferem nos estudos, mesmo quando estão em continentes 

distintos, levando a conclusão que o arranha-céu extrapola fisicamente o local 

que o abriga, pois ele é representante de empresas multinacionais e deve ser 

simbólico para todas as culturas. 
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No início do ano de 2018, o Archdaily divulgou um artigo intitulado: Dubai frame: a 

maior moldura do mundo é inaugurada em Dubai. Trata-se de concurso promovido 

em 2008 pela empresa de elevadores ThyssenKrupp para desenvolvimento de 

um edifício, cujo edital destacava a necessidade do caráter icônico. A resposta 

do arquiteto vencedor à demanda foi não caracterizar simbolicamente sua 

proposta pelo aspecto da altura, mas sim, pela forma. O edifício foi projetado 

para ser a moldura dos maiores arranha-céus do mundo que estão localizados 

em Dubai. A proposta pretende se evidenciar pela forma, decisão que não é 

nova, considerando os mais recentes edifícios do mundo que assim também 

se destacam, como a sede da CCTV, na China; o Centro de Entretenimento 

Paradise City, na Coreia do Sul; o Elephant Tower, na Taillândia; ou o VA Dundee, 

no Reino Unido. A contradição está na descaracterização da forma de edifício, a 

ponto de tornar-se apenas o elemento de moldura para observação dos demais 

edifícios. É a ressignificação, ou a objetificação completa do arranha-céu. O 

paradoxo da decisão tomada pelo arquiteto é imaginar uma empresa global, 

que ali fixe sua sede, apresentando-se como objeto de decoração da sede de 

uma empresa rival, por exemplo, instalada em um arranha-céu que serve de 

quadro para a moldura.

No presente trabalho, por questões metodológicas e conceituais, os arranha-

céus foram analisados a partir das hipóteses, que foram exploradas em capítulos, 

referentes aos componentes da Tríade Vitruviana, com adição do componente 

Lugar, buscado no Quaterno Contemporâneo. 

No que diz respeito aos atributos de utilitas, ou uso e utilidade funcional do edifício 

e, subsidiariamente, a seu custo e financiamento, observa-se a redução da 

necessidade do arranha-céu. Se o trabalho de escritório está mesmo destinado a 

desaparecer, pois é possível, com um smartphone, que gerentes se comuniquem 

com sua equipe de qualquer lugar do mundo, a função, ou o programa, torna-

se obsoleto, e o edifício não terá mais a necessidade de existência. A outra 

função do arranha-céu, que é dar retorno financeiro ao investidor, foi investigada. 

Verificou-se que, ao longo do Século XX, diversos edifícios foram construídos 

como objeto de especulação, como alternativa para investimentos em ações 

da Bolsa de Valores. O casamento inconveniente da estética e da economia 
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resultou na construção de milhares de edifícios, sendo que poucos respondem 

acertadamente aos dois fatores. Nas análises da eficiência dos arranha-céus, 

verificou-se que os mais recentes exemplares atendem menos aos cálculos de 

viabilidade econômica que os exemplares anteriores, de meados do Século XX. 

Os últimos pavimentos dos mais novos edifícios são pouco eficientes, projetados 

para destaque de altura em detrimento da função. Se os princípios econômicos 

estão em segundo plano, a função de investimento deixou de ser importante para 

sua execução, e o arranha-céu deixou de responder às demandas funcionais e 

econômicas relacionadas a sua viabilidade de uso.

Sobre a segunda hipótese, que diz respeito aos atributos de firmitas, ou solidez e 

execução material e técnico-construtiva, foram analisadas as principais alterações 

dos arranha-céus relativas à evolução dos sistemas estruturais e inovações 

tecnológicas de infraestrutura. Verificou-se que o primeiro arranha-céu de Nova 

York utilizou tecnologia disponível antes mesmo da Guerra Civil Americana, 

sendo que os arranha-céus americanos construídos a seguir mantiveram o uso 

de tecnologia semelhante. A tecnologia serve ao edifício e, sempre que um 

edifício solicita novas tecnologias, elas são criadas para atender às demandas. 

O arranha-céu, por suas características próprias, é um edifício que potencializa 

essa condição. O edifício arranha-céu não é, então, consequência da evolução 

tecnológica, mas, antes, a sua causa. Conclui-se, assim, que a altura do edifício 

é motivada mais por questões econômicas que por questões tecnológicas. 

Verificou-se, porém, que os arranha-céus mais recentes, dotados da mais 

alta tecnologia, têm menor eficiência de planta que os edifícios anteriores, ou 

seja, dão menor retorno financeiro que os exemplares anteriores. A evolução 

tecnológica não resultou em melhor retorno como consequência ao investidor e, 

pelas razões acima apontadas, conclui-se que o arranha-céu não é a resposta 

direta da evolução tecnológica e construtiva relacionada a sua exequibilidade 

material. 

A terceira hipótese tem a ver com os atributos de venustas, naquilo que se 

relaciona com a natureza tipológica dos edifícios e a sua forma e volumetria, 

mas também investiga sua relação com o lugar e o contexto. Aqui foi analisado 

o impacto da morfologia urbana e da legislação urbanística na implantação dos 

arranha-céus em Nova York, Chicago e Paris, principalmente na volumetria e 

altura dos edifícios, que os tornariam mais ou menos viáveis economicamente. 

Verificou-se que as formas das plantas foram definidas a partir da morfologia 
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urbana, assim como pelas condicionantes legais. Considerando as formas das 

plantas como uma das determinantes da viabilidade econômica, conclui-se que 

uma cidade pode favorecer ou limitar a implantação dos arranha-céus. Verificou-

se, também, que as novas localidades dos arranha-céus se relacionam com 

questões econômicas mundiais. Mais do que ser construído em determinada 

cidade em função das questões econômicas favoráveis, verificou-se que a 

preferência para implantação de um arranha-céu é estar próximo dos demais 

arranha-céus, mesmo quando terrenos de outras regiões da cidade permitam 

construções altas e tenham custo mais reduzido. Nas cidades analisadas, 

verificou-se que, em sua maioria, há duas ou três regiões de concentração de 

arranha-céus, o que é justificado pela sinergia entre as atividades e serviços 

especializados prestados, e pela relação destas com alguns pontos precisos da 

estrutura urbana. Ou seja, existe espécie de magnetismo natural em determinadas 

localizações que reforça a atração de novos arranha-céus, que por sua vez as 

reforçam como escolha locacional. Conclui-se que, apesar da forma do arranha-

céu ser pré-determinada pelas diretrizes tipo-morfológicas e urbanísticas, ela não 

é consequência direta dessas diretrizes. Conclui-se, também, que a localização 

do endereço do arranha-céu tem mais peso, na decisão do investidor, que as 

questões econômicas relacionadas ao custo relativo do terreno frente ao custo 

de construção. 

As quarta e quinta hipóteses aproximam-se dos atributos de venustas, 

relacionados à forma e imagem dos edifícios, mas superando a terceira 

hipótese, pois trata do caráter imagético e de representação simbólica do 

arranha-céu. Foram analisados projetos ideais e utópicos e relacionados com 

os 10 maiores arranha-céus mundiais, construídos a partir de 2000. Verifica-se, 

nos mais recentes arranha-céus, a redução da necessidade do edifício em dar 

melhor retorno financeiro ao investidor, ou dar solução mais adequada ao uso de 

escritório, que são as duas funções principais do arranha-céu. Sem responder a 

essas finalidades, os arranha-céus mais recentes se aproximam, notavelmente, 

dos arranha-céus utópicos. 

Observou-se a uniformização das soluções propostas, mesmo quando os 

arranha-céus se localizam em continentes distintos, com culturas distintas, como 

o uso de forma e materiais similares. Conclui-se que o arranha-céu extrapola o 

local que o abriga, pois ele é o representante das empresas multinacionais e do 

captalismo globalizado deve simbolizar, para todas as culturas, os atributos de 
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poder e representação. Verificou-se, também, que há muitos espaços sem uso 

nos edifícios mais altos do mundo, seja porque a arquitetura restringiu o uso - 

pavimentos estreitos, construídos apenas para que o edifício se torne o mais alto 

–, seja porque a economia restringiu o uso – pavimentos vazios, não locados, 

consequência das crises financeiras ou do valor excessivo dos alugueis nos 

edifícios simbólicos. Edifícios construídos para determinadas empresas perdem 

sua necessidade de existência quando há redução do quadro de funcionários 

ou, ainda, o arranha-céu, que era símbolo, torna-se mais importante que a 

própria empresa que ele simbolizava, tornando-se endereço de diversas outras 

empresas. O arranha-céu permanece na cidade, mesmo quando sua justificativa 

de criação deixa de existir. Se no passado, a empresa era perene e arranha-

céu, demolido para dar espaço a novas construções mais altas, atualmente as 

empresas dão espaço para outras empresas, perdem sua função, e o arranha-

céu contemporâneo é perene, transformando-se e adaptando-se a novas 

funções e novos proprietários. 

É necessário reconhecer, finalmente, que o arranha-céu superou a si mesmo. 

O aumento espetacular em número de pavimentos e tamanho é justificado, 

não mais pela sua necessidade de uso ou como atraente retorno financeiro, 

mas pela preponderância das questões simbólicas. O arranha-céu superou os 

atributos de venustas, e está mais associado ao conceito de vanitas, que em 

latim significa vaidade, valorização atribuída à própria aparência, fundamentada 

no desejo de ser reconhecido e admirado pelos outros. O conceito de vanitas 

permite a aproximação dos mais recentes arranha-céus com os utópicos, pois 

eles não necessitam mais responder às funções atribuídas ao arranha-céu, e 

passam a responder apenas à sua imagem. 

O arranha-céu contemporâneo é o objeto arquitetônico que não responde 

adequadamente ao programa nem ao lugar, e que se rende à identidade formal 

por disciplinas que não são da arquitetura, como marketing e turismo. Sua 

utilidade é deixada de lado para ter como objetivo o espetáculo, mesmo que, 

para tanto, sua construção seja perdulária. O arranha-céu tem relação quase 

nula com o lugar, pois é criação de profissionais de continentes distintos e de 

propriedade de empresas multinacionais. O arranha-céu é concebido para 

ser símbolo da cidade e, como consequência, transformá-la ou revitalizá-la, 

criando identidade, em um conceito que se aproxima do place-making, ainda 

que diversas cidades mundiais utilizem o mesmo subterfúgio para tornarem-se 
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únicas. O arranha-céu contemporâneo tem a pretensão de ser o mais alto do 

mundo, de ter o maior vão do mundo, ou a forma mais diferenciada já construída. 

O arranha-céu contemporâneo tem relação preponderante com os atributos do 

componente vanitas, que não pertence ao Quaterno Contemporâneo, pois é 

mesmo contraditório a ele.

Por ser pautado no componente vanitas, o arranha-céu contemporâneo terá 

a pretensão de ser o mais alto, ainda que os últimos pavimentos não tenham 

uso; permanecerá sendo projetado, ainda que milhares de metros quadrados 

de arranha-céus continuem sem ocupação; e que será a busca constante de 

empreendedores como a imagem da empresa e da cidade, ainda que seja 

comprovada sua inviabilidade econômica. O arranha-céu permanecerá na 

cidade contemporânea com outra forma e natureza, buscando sua justificativa 

no componente vanitas, em detrimento da pertinência dos tradicionais atributos 

da disciplina arquitetônica.



326RUMO AOS CÉUS



327BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BIBLIOGRAFIA CUNSULTADA

•	 1958-1964: La Défense se perfila. Disponível em: http://www.ladefense.

fr/es/historia Acesso em: março de 2017.

•	 A plan for Tokyo 1960 / Kenzo Tange. Disponível em: http://archeyes.

com/plan-tokyo-1960-kenzo-tange/ Acesso em: julho, 2017. 

•	 ABEL, Chris. The vertical Garden city: Towards a new urban topology. 

Dispnível em: http://global.ctbuh.org/resources/papers/download/390-the-

vertical-garden-city-towards-a-new-urban-topology.pdf Acesso em: julho 

de 2017. 

•	 ABREU FILHO, Sívlio Belmonte de. Porto Alegre como cidade ideal: 

planos e projetos urbanos para Porto Alegre. Tese de doutoramento 

apresentada para o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROPAR 

- UFRGS. Porto Alegre, RS, 2006.

•	 ALKINSON, Simon. Offices stand empty in tallest tower, the Burj Khalifa. 

Disponível em: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18929271 

Acesso em: janeiro de 2018.

•	 AL-KODMANY, Kheir. The logic of vertical density: tal buildings in 

the 21st century city. Disponível em: http://global.ctbuh.org/resources/

papers/download/2264-the-logic-of-vertical-density-tall-buildings-in-the-

21st-century-city.pdf Acesso em julho de 2017.

•	 ARANTES, Otília. CHAI - NA. São Paulo : EDUSP, 2011.

•	 —. 1995. O lugar depois dos modernos. São Paulo : EDUSP, 1995.

•	 ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius e a Bauhaus. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2005. 

•	 Arranha-céus e os Ciclos Econômicos. Disponível em: https://

arquiteturadaliberdade.wordpress.com/2013/02/05/06/ Acesso em: julho 

de 2016.

•	 BACON, Mardges. Le Corbusier in America: Travels in the Land of the 

Timid. London: The MIT Press, 2001 

•	 BALLON, Hilary (edited). The greatest grid: the master plan of 

Manhattan 1811-2011. [ed.] Hilary Ballon. New York : Museum of the City 

of New York, 2012.

•	 BARATTO, Rômulo. Perspectivas sobre Nova Iorque: uma aproximação 

ao modelo morfológico. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/

br/01-159458/perspectivas-sobre-nova-iorque-uma-aproximacao-ao-

modelo-morfologico Acesso em: julho de 2016.



328RUMO AOS CÉUS

•	 BARR, Jason. Building the skyline: the birth and growth of Manhattan’s 

Skyscrapers. New York : Oxford University Press, 2016.

•	 BARONE, Ana Claudia Castilho. Team 10: arquitetura como crítica. São 

Paulo: Annablume: Fapesp, 2002.

•	 BENEVOLO, Leonardo. A cidade e o arquiteto: método e história na 

arquitetura. [trad.] Attílio Cancian. São Paulo : Perspectiva, 2009.

•	 —. 1994. História da Arquitetura Moderna. [trad.] Ana M. Goldberger. 3. 

São Paulo : Perspectiva, 1994.

•	 —. 1994. Introdução à Arquitetura. [trad.] Maria Manuel Ribeiro. Lisboa : 

Edições 70, 1994.

•	 —. 1997. O último capítulo da arquitetura moderna. [trad.] José 

Eduardo Rodil. Lisboa : Edições 70, 1997.

•	 BRAGA, Milton. O Concurso de Brasília: sete projetos para uma 

capital. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

•	 BRANZI, Andrea. Residential Park, No-stop City, Project, Plan 1969. 

Disponível em: https://www.moma.org/collection/works/794 Acesso em: 

outubro de 2017.

•	 BRITTO, Fernanda. Batman & Arquitetura: O Cavaleiro das Trevas 

Ressurge. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-62340/

batman-e-arquitetura-o-cavaleiro-das-trevas-ressurge Acesso em: 

fevereiro de 2018.

•	 BUI, Quoctrung; CHABAN, Matt A.V.; WHITE, Jeremy. 40 Percent of the 

Buildings in Manhattan Could Not Be Built Today. https://www.nytimes.

com/interactive/2016/05/19/upshot/forty-percent-of-manhattans-buildings-

could-not-be-built-today.html Acesso em: fevereiro de 2018.

•	 BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo : 

Perspectiva, 2012.

•	 CABRAL, Cláudia Costa. A Cidade Vertical: Conjunto Habitacional 

Rioja, Buenos Aires, 1968-1973. Disponível em: https://www.ufrgs.

br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_12/05_CC_cidade%20

vertical_300409.pdf Acesso em: julho de 2017.

•	 CABRAL, Gilberto Flores. A utopista e a auto-pista: os viadutos 

sinuosos habitáveis de Le Corbusier e suas origens brasileiras (1929-

1936). Revista ArqTexto, do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Arquitetura da UFRGS, 2º semestre de 2006

•	 CARDOSO, Carina Folena. Cidade Vertical: a gênese do conceito 

entendida através da atuação de Le Corbusier e Ludwig Hilberseimer. 



329BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Disponível em: http://www.usjt.br/arq.urb/numero-19/3-carina-cardoso.pdf 

Acesso em: novembro de 2017.

•	 CASARIL, Carlos Casemiro; TOWS, Ricardo Luiz; MENDES, Cesar 

Miranda. Arranha-céus: evolução e materialidade na urbanização 

mundial. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/

arquitextos/12.133/3947 Acesso em: setembro de 2017.

•	 CASTILHO, José Roberto Fernandes. Disciplina Urbanística da 

propriedade: o lote e seu destino. 4ª edição. São Paulo: Editora Pillares, 

2013

•	 CAÚLA, Adriana. A cidade utópica nos cinemas: a invenção de outros 

lugares. Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/rua/article/

view/3168/2277 Acesso em: outubro de 2017.

•	 CHOAY, Françoise. O urbanismo: utopias e realidades: uma antologia. 

5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

•	 CHUECA GOITIA, Fernando. Breve história do urbanismo. 4. ed. Lisboa: 

Editorial Presença, 1996

•	 CLARK, W.C.; KINGSTON, J.L. The skyscraper: a study in the economic 

height of modern office buildings. New York: American Institute of Steel 

Construction, 1930.

•	 CLERICUZIO, Peter.  Le Corbusier and the Reconstruction of Saint-Dié: 

the debate over modernism in France, 1944-46. Disponível em: https://

www.academia.edu/1879022/Le_Corbusier_and_the_Reconstruction_

of_Saint-Di%C3%A9_The_Debate_over_Modernism_in_France_1944-46 

Acesso em: agosto de 2017.

•	 COHEN, Jean Louis. O futuro da arquitetura desde 1889: uma história 

mundial. [trad.] Donaldson M. Garschagen. São Paulo : Cosac Naify, 2013.

•	 CONLIN, Jonathan. História de duas cidades: Paris e Londres e o 

nascimento da cidade moderna. [trad.] Márcia Soares Guimarães. Belo 

Horizonte : Autêntica, 2015.

•	 CORBUSIER, Le. Plans for Algiers and Barcelona and “cité-jardin 

verticale” (vertical Garden city) drawing made during a lecture in 

Chicago November 27, 1935. Disponível em: https://www.moma.org/

collection/works/961 Acesso em: agosto de 2017.

•	 CORBUSIER, Le. Os três estabelecimentos humanos. São Paulo : 

Perspectiva S.A., 1979.

•	 —. 1994. Por uma arquitetura. São Paulo : Perspectiva, 1994.

•	 COHEN, Jean – Louis. O futuro da arquitetura desde 1889: uma história 



330RUMO AOS CÉUS

mundial. Trad. Donaldson M. Garschagen. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

•	 CORN, Joseph J; HORRIGAN, Brian. Yesterday’s Tomorrows: Past 

Visions of the American Future. New York: Summit Books, 1996

•	 COSTA, Sabrina Studart Fontenelle. Relações entre traçado urbano 

e os edifícios modernos no centro de São Paulo: arquitetura e 

cidade (1938 a 1960). São Paulo : Tese de doutoramento apresentada ao 

programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo pela FAU-USP, 

2010.

•	 COTRIN, Marcio e TINEN, Nelci. Lugares e suas interfaces urbanas: a 

cidade vista por meio de suas diferentes escalas. João Pessoa : F&A 

Editora, 2014.

•	 CURTIS, William. Arquitetura moderna desde 1900. Porto Alegre : 

Bookman, 2008.

•	 Defacto: la nueva imagen de La Défense. Disponível em: http://www.

ladefense.fr/es/presentacion-de-defacto Acesso em: março de 2017.

•	 DELAQUA, Victor. 11 filmes imperdíveis do “Cinema e Arquitetura”: 

utopia e cidades do futuro. Disponível em: https://www.archdaily.com.

br/br/760091/11-filmes-imperdiveis-do-cinema-e-arquitetura-utopia-e-

cidades-do-futuro Acesso em: novembro de 2017.

•	 DUNN, Nick; CURETON, Paul; POLLASTRI, Serena. A Visual history 

of the future. Disponível em: https://www.gov.uk/government/uploads/

system/uploads/attachment_data/file/360814/14-814-future-cities-visual-

history.pdf Acesso em: novembro de 2017.

•	 ERICKSON, Amanda. The Birth of Zoning Codes, a History. Disponível 

em: http://www.citylab.com/politics/2012/06/birth-zoning-codes-

history/2275/ Acesso em: outubro de 2016.

•	 FAZIO, Michael; MOFFETT, Marian; WODEHOUSE, Lawrence. A história 

da arquitetura mundial. Porto Alegre: Bookman, 2011.

•	 FERNANDES, Daniela. Paris acaba com limite de altura para prédios. 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,paris-acaba-

com-limite-de-altura-para-predios,203074 Acesso em: outubro de 2017.

•	 FERRISS, Hugh. The metropolis os tomorrow. New York : Ives Washburn, 

1929.

•	 FIALHO, Roberto Novelli. Edifícios de escritórios na cidade de São 

Paulo. São Paulo : Tese de doutoramento apresentada ao programa de 

pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP. São Paulo, 2007



331BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

•	 FILHO, Nestor Goulart Reis Filho. O quadro da arquitetura no Brasil. 10ª 

ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004.

•	 FIORE, Renato Holmer (Org.). Modernização e verticalização da área 

central de Porto Alegre. Porto Alegre : Marcavisual, 2016.

•	 FOWLER, Megan. (Trad: SOUZA, Eduardo). A vez em que Frank Lloyd 

Wright e Le Corbusier tiveram uma discussão pública no New York 

Times. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/873168/a-vez-em-

que-frank-lloyd-wright-e-le-corbusier-tiveram-uma-discussao-publica-no-

new-york-times Acesso em: agosto de 2017.

•	 FRAMPTON, Keneth. História crítica da arquitetura moderna. São 

Paulo: Martins Fontes, 1997.

•	 GARVIN, Alexander. The American City: what works, what doesn’t. New 

York : s.n., 1995.

•	 GEDDES, Patrick Sir. Cidades em evolução. Campinas, SP: Papirus, 

1994;

•	 GLANCEY, Jhonatan. O homem que construiu a Paris que 

conhecemos hoje. Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/

noticias/2016/02/160203_vert_cul_criador_paris_lab Acesso em: outubro 

de 2017.

•	 GÓMEZ, Gabriela. Uma utopia de Le Corbusier chamada Bogotá.  

https://www.archdaily.com.br/br/878699/uma-utopia-de-le-corbusier-

chamada-bogota Acesso em: janeiro de 2018.

•	 GOSSEL, P.; LEUTHAUSER, G. Arquitetura no século XX. Kln: Taschen, 

1996. 

•	 GROPIUS, Walter. Bauhaus: novarquitetura. São Paulo: Perspectiva, 

1977. 

•	 GUIMARÃES, Cêça. Paradoxos entrelaçados: as torres para o futuro 

e a tradição nacional. Rio de Janeiro : UFRJ, 2002.

•	 GUIRAO, Cristina Gastón. Mies: concursos en la Friedrichstrasse. 

Disponível em:  https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/article/

view/112/125 Acesso em: julho de 2017.

•	 HALL, Peter. Cidades do Amanhã. [trad.] Pérola de Carvalho. São Paulo : 

Perspectiva, 1995.

•	 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. [trad.] Carlos Eduardo 

Lima Machado. São Paulo : Martins Fontes, 1999.

•	 HUXTABLE, Ada Louise. On Architecture: Collected Reflecions on a 

Century of Change. New York : Walker & Company, 2008.



332RUMO AOS CÉUS

•	 KOOLHAS, Rem. Nova York Delirante: um manifesto retroativo para 

Manhattan. São Paulo : Cosac Naify, 2008.

•	 KUCHPIL, Eneida. Edifício vertical e a cidade: imagens da modernidade 

sob o olhar do espaço público. São Paulo : Tese de doutoramento 

apresentada ao programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo 

- FAU-USP, 2008.

•	 LAU, E.; YAM, K.S. A Study of the Economic Value of High-rise Office 

Buildings. Disponível em:  https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_

proceedings/fig2007/papers/ts_4g/ts04g_02_lau_yam_1670.pdf Acesso 

em: janeiro de 2017.

•	 LEITÃO, Nicolau Andersen. Exposições Universais: Londres 1851. 

Lisboa : Expo 98, 1998.

•	 L’histoire commence avant La Défense. Disponível em: http://

defense-92.fr/histoire Acesso em: julho de 2017.

•	 MAURER, Daniel. Frank Lloyd Wright’s Unbuilt East Village Towers Rise 

High in New MoMA Exhibit. Disponível em: http://bedfordandbowery.

com/2017/06/frank-lloyd-wrights-unbuilt-east-village-towers-rise-high-in-

new-moma-exhibit/ Acesso em: julho de 2017.

•	 MINDEGUIA, Francisco Martínez. Ludwig Mies Van der 

Rohe y El concurso de la Friedrichstrasse, Berlín 

Disponível em: http://www.etsavega.net/dibex/Mies_Friedrichstrasse.htm 

Acesso em: setembro de 2017. 

•	 MINDRUP, Matthew and ALTENMULLER-LEWIS, Ulrike. (trad. and ed.). The 

City Crown by Bruno Taut. New York: Ashgate Publishing, 2016. 

•	 MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual: na obra 

de arquitetos contemporâneos. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

•	 MONTANER, Josep Maria. Arquitetura e crítica. Barcelona: Gustavo Gili, 

2007.

•	 —. 1993. Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda 

metade do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

•	 MORE, Thomas. Utopia. Trad: Anah de Melo Franco. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília, 2004.

•	 MORRIS, A.E.J. Historia de la forma urbana: desde sus orígenes 

hasta la Revolución Industrial. 6. ed. Barcelona: GG, 1998;

•	 NORBERG-SCHULZ, Christian. Arquitectura occidental. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2001.

•	 OLIVEIRA, Rogerio de Castro; CANEZ, Ana. Fábulas metropolitanas 



333BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

de Hugh Ferriss: Narrativa e desenho no projeto da cidade do 

amanhã. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/

arquitextos/03.026/767 Acesso em: novembro de 2016.

•	 Org. SILVEIRA, José Augusto Ribeiro da e COTRIM, Márcio. Lugares e 

suas interfaces urbanas: a cidade vista por meio de suas diferentes 

escalas. João Pessoa : F&A Editora, 2014.

•	 Org: NESBITT, Kare. Uma nova agenda para a arquitetura: antologia 

teórica. [trad.] Vera Pereira. 2. São Paulo : Cosac Naify, 2008.

•	 O’REILLY, Edward. “Undesirable edifices generally”: The 1916 Zoning 

Resolution. Disponível em: http://blog.nyhistory.org/undesirable-edifices-

generally-the-1916-zoning-resolution/ Acesso em: setembro de 2016. 

•	 ORWELL, George. Na pior em Paris e Londres. [trad.] Pedro Maria 

Soares. São Paulo : Companhia das letras, 2006.

•	 PEREIRA, José Ramón Alonso. Introdução à história da arquitetura. 

Porto Alegre:Bookman, 2010.

•	 PEIXOTO, Maria Silveira. A Sala Bem Temperada: Interior moderno e 

sensibilidade eclética. Tese de doutoramento apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em Arquitetura - PROPAR - UFRGS. Porto Alegre, 2006.

•	 PERDIGÃO, Ana Kláudia de Almeida Viana. 2009. Considerações sobre 

o tipo e seu uso em projetos de arquitetura. Vitruvius, Arquitextos. n. 

114, novembro de 2009.

•	 PERRIN, M. 2011. Ideologia da cidade & utopia do habitar: a 

coexistência urbana em paradoxo. Trad. Mathieu Perrin e Livia 

Ikemori. V!RUS, São Carlos, n. 5, jun. 2011. Disponível em: <http://www.

nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=4&lang=pt>. Acesso em: 07 

Ago. 2015.

•	 PESSOA, Denise Falcão. Utopias e cidades: proposições. São Paulo: 

Annablume, FAPESP, 2006.

•	 PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. 

•	 PEVSNER, Nikolaus. Os pioneiros do desenho moderno: de William 

Morris a Walter Gropius. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

•	 PINON, Helio. Teoria do projeto. [trad.] Edson Mahfuz. Porto Alegre : 

Livraria do Arquiteto, 2006.

•	 PLATÃO. Timeu – Crítias. Coimbra: : Centro de Estudos Clássicos e 

Humanísticos, 2011. Trad: Rodolfo Lopes.

•	 POPPER, Nataniel. Empty Floor at Goldman Puts Change on Display. 



334RUMO AOS CÉUS

Disponível em: https://www.nytimes.com/2015/09/22/business/dealbook/

empty-floor-at-goldman-puts-change-on-display.html Acesso em: abril de 

2017.

•	 Prédio icônico de Norman Foster está à venda. http://au17.pini.com.

br/arquitetura-urbanismo/edificios/predio-iconico-de-norman-foster-em-

londres-esta-a-venda-320767-1.aspx

•	 Price Tower arts center. Disponível em: http://www.pricetower.org/

architecture/ Acesso em: outubro de 2017.

•	 Price Tower. Disponível em: http://franklloydwright.org/site/price-tower/ 

Acesso em agosto de 2017.

•	 REPTS, John. The cities of the future. Disponível em: http://urbanplanning.

library.cornell.edu/DOCS/henard.htm Acesso em: outubro de 2017.

•	 REYNALDO, Amélia. O adensamento é a solução para grandes 

centros urbanos. Disponível em: http://au17.pini.com.br/arquitetura-

urbanismo/225/artigo274562-1.aspx Acesso em: fevereiro de 2017.

•	 ROSENAU, Hellen. A cidade ideal: evolução arquitetônica na Europa. 

Lisboa : Editorial Presença, 1988. 3ª ed. Trad: Wanda Ramos.

•	 RYKWERT, Joseph. A sedução do lugar: a história e o futuro da cidade. 

São Paulo : Martins Fontes, 2004.

•	 SABOYA, Renato. Le grand Paris. Disponível em: http://urbanidades.arq.

br/2009/06/le-grand-paris/ Acesso em: setembro de 2017.

•	 SAMPAIO, Antônio Heliodoro Lima. Cidade ideal, imaginação e 

realidade. [Online] 1996. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/

bitstream/ri/1356/1/3116-7269-1-PB.pdf.

•	 SCWIETERMAN, Joseph P. e CASPALL, Dana M. The politics of place: 

a history of zonning in Chicago. Chicago : Southern Illinois University 

Press, 2016.

•	 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo : EDUSP, 

2010.

•	 SMITH, G.E. Kidder. Source Book of American Architecture: 500 

Notable Buildings from the 10th Century to the Present. New York : 

Princeton Architectural Press, 1996.

•	 STOLLER, Ezra. The Seagram Building. New Yorlk : Architectural Press, 

1999.

•	 ST0T, Rory. (Trad: BARATTO, Rômulo). Uma Nova Iorque que não existiu: 

Projetos de Gaudí, Gehry e Wright nunca construídos em Manhattan. 

Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/765616/uma-possivel-



335BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

nova-iorque-projetos-de-gaudi-gehry-e-wright-nunca-construidos-em-

manhattan

•	 SULLIVAN, L. The tall office building artistically considered in 

Kindergarten chats and other writings. New York : Dover Publications, 

1979. Acesso em: agosto de 2016.

•	 The Arcology Conept in Arcosanti. Disponível em: http://arcosanti.org/

project/arcology/ Acesso em: outubro de 2016.

•	 TAILLANDER, Ingrid e NAMIAS, Olivier. 2009. L”invention de la tour 

europeenne. Barcelona, 2009.

•	 TREVISAN, Ricardo. Cidades Novas. Tese de doutoramento apresentada 

ao programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU-USP. São 

Paulo, 2009.

•	 Urbanisme: Saint Dié, France, 1945. Disponível em: http://

fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObj

ectId=6332&sysLanguage=fr-fr&itemPos=186&itemSort=fr-fr_sort_

string1%20&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65 Acesso 

em julho de 2017.

•	 VARGAS, Heliana Comin. Da arquitetura corporativa à cidade 

corporativa. Anais do 51º Congresso Internacional de Americanistas. 

Repensando a América nos umbrais do Século XXI. Simpósio: A cidade 

nas Américas: perspectivas da forma urbanística no século XXI. 2003.

•	 VELAZQUEZ, Marisol Rivas; BARAJAS, Diego. Ludwig Hilberseimer: 

radical urbanismo. Disponível em: http://www.a-u-r-a.eu/upload/

research_radicalurbanism_100dpi_2.pdf Acesso em: outubro de 2017.

•	 VILLAÇA, Flávio. Reflexões sobre as cidades brasileiras. São Paulo : 

Studio Nobel, 2012.

•	 VITRUVIUS, Pollo. Tratado de Arquitetura. [trad.] M. Justino Maciel. São 

Paulo : Martins Fontes, 2007.

•	 WARD, David e ZUNZ Olivier. The landscape of modernity: New York 

City, 1900-1940. New York: Russell Sagge Foundation, 1992.

•	 When and why was zoning created? Disponível em: http://www1.nyc.

gov/site/planning/zoning/background.page Acesso em: setembro de 2016.

•	 WILLS, Carol. Form follows finance: skyscrapers and skylines in New 

York and Chicago. New York : Princeton Architectural Press, 1995.

•	 YEANG, Ken. Reinventing the skyscraper: a vertical theory of urban 

design. Willey : Academy, 2006.



336RUMO AOS CÉUS

•	 YOUNG, Michelle. How Zoning shaped the New York skyline. Disponível 

em: http://untappedcities.com/2011/12/07/how-zoning-shaped-the-new-

york-skyline/ Acesso em: julho de 2017.

•	 ZEIN, Ruth e BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: arquiteturas após 

1950. São Paulo : Perspectiva, 2010.

•	 ZEVI, Bruno. A linguagem moderna da arquitectura: guia ao código 

anticlássico. Lisboa: Edições 70, 2002. 

•	 ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

•	 ZIPP, Samuel. Manhattan Projetcts: the rise and fall of urban renewal 

in cold war New York. New York : Oxford University, 2010.

•	 ZUKOWSKY, John (edited by). Chicago Architecture and Design: 1923-

1933 - Reconfiguration of an American Metropolis. Chicago : The Art 

Institute of Chicago, 1993.



337REFERÊNCIAS FIGURAS

REFERÊNCIAS FIGURAS

•    01      Figura disponível em: <https://www.officemuseum.com/photo_

gallery_1910s.htm> Acesso em janeiro de 2018. 

•    02      Figura disponível em: <http://www.cofcogroup.com/1960s-the-

dawn-of-the-age-of-the-cubicle/> Acesso em janeiro de 2018.

•    03      Figura disponível em: <http://www.ofwllc.com/open-office-plan/> 

Acesso em janeiro de 2018. 

•    04      Figura disponível em: < https://www.archdaily.com/393582/google-

campus-dublin-camenzind-evolution-henry-j-lyons-architects> Acesso em 

janeiro de 2018. 

•    05      Figura disponível em: <http://www.dailyedge.ie/dublins-coolest-

office-spaces-1502814-Jun2014/> Acesso em janeiro de 2018. 

•    06      Figura disponível em: <https://www.tripsavvy.com/empire-state-

building-visitor-tips-1612796> Acesso em janeiro de 2018. 

•    07      Figura disponível em: <http://www.nycvintageimages.com/content/

chrysler-and-lincoln-buildings-1930> Acesso em janeiro de 2018. 

•    08      Figura disponível em: <https://rarehistoricalphotos.com/empire-

state-building-1931/> Acesso em janeiro de 2018.

•    09      Figura disponível em: < https://www.archdaily.com/522991/

the-10-tallest-buildings-ever-demolished> e <http://historyinfotos.

com/2015/11/02/metropolitan-life-insurance-company-tower/> Acesso em 

janeiro de 2018. 

•    10      Figura disponível em: <hhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Chrysler_

Building> e <http://www.aviewoncities.com/gallery/showpicture.

htm?key=kveus5494> Acesso em janeiro de 2018. 

•    11      Figura disponível em: <https://www.askideas.com/day-time-view-

of-petronas-towers/> Acesso em janeiro de 2018. 

•    12      Figura disponível em: <http://www.turnerconstruction.com/

experience/project/28/burj-khalifa> Acesso em janeiro de 2018. 

•    13      Figura disponível em: <https://simple.wikipedia.org/wiki/The_

Shard>,<http://www.skyscrapercenter.com/building/one-world-trade-

center/98> e <https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Tower> Acesso em 

janeiro de 2018.

•    14      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no site 

<https://cadmapper.com/> 



338RUMO AOS CÉUS

•    15      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    16      Figura disponível em: <http://www.travelandleisure.com/trip-ideas/

empire-state-building-facts> Acesso em janeiro de 2018.

•    17      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no site 

<https://cadmapper.com/> 

•    18      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    19      Figura disponível em: <https://www.thinglink.com/

scene/476111908378771456> Acesso em janeiro de 2018.

•    20      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no site 

<https://cadmapper.com/> 

•    21      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    22      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no site 

<https://cadmapper.com/> 

•    23      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    24      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no site 

<https://cadmapper.com/> 

•    25      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    26      Figura disponível em: <http://architectism.com/petronas-twin-

towers-by-cesar-pelli/> Acesso em janeiro de 2018.

•    27      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no site 

<https://cadmapper.com/> 

•    28      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    29      Figura disponível em: <https://vimeo.com/4937909> Acesso em 

fevereiro de 2018.

•    30      Figura disponível em: <http://www.nahboa.com/2014/05/exposicao-

do-leonardo-da-vinci.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    31      Figura disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/

article-1266155/World-Trade-Center-steel-girders-returned-town-

constructed.html> Acesso em fevereiro de 2018

•    32      Figura disponível em: <http://www.expatgo.com/my/2013/01/09/

the-history-and-construction-of-the-petronas-twin-towers/> e <https://

civildigital.com/presentation-petronas-twin-towers-kuala-lumpur-malaysia/

petronas-twin-towers-foundation-section/> Acesso em fevereiro de 2018

•    33      Figura disponível em: <http://www.worldofbuildings.com/bldg_

profile.php?bldg_id=317> e < http://www.bergbuilding.com/berg-built-

blog/tag/New_Construction/> Acesso em fevereiro de 2018

•    34      Figura disponível em: <https://chicagology.com/goldenage/



339REFERÊNCIAS FIGURAS

goldenage076/> e < http://www.nyc-architecture.com/GON/GON008.

htm> Acesso em fevereiro de 2018.

•    35      Figura disponível em: <https://www.slideshare.net/chuhonsan/l5-

vertical-structure-pt-3/30> Acesso em fevereiro de 2018.

•    36      Figura disponível em: <https://en.wikiarquitectura.com/building/

sears-tower-willis-tower/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    37      Figura disponível em: <http://www.saopauloinfoco.com.br/o-

edificio-martinelli/>,<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/30/

suvivienda/1230641999.html> e < http://www.ebc.com.br/2012/11/

exposicao-em-sao-paulo-vai-contar-a-historia-da-radio-nacional> Acesso 

em fevereiro de 2018.

•    38      Figura disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Woolworth_

Building> e <http://www.mcny.org/exhibition/mastering-metropolis> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    39      Figura disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:World_Trade_Center_Building_Design_with_Floor_and_Elevator_

Arrangment.jpg> Acesso em fevereiro de 2018.

•    40      Figura disponível em: <http://www.e-geos.it/geoeyedata.html> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    41      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    42      Figura disponível em: <https://structurae.net/structures/woolworth-

building>,<http://peoriapublicradio.org/post/willis-tower-chicago-

prepares-500m-face-lift#stream/0> e <http://www.joneslanglasalle.com.

cn/china/en-gb/news/467/jll-will-provide-property-management-services-

for-the-landmark-ping-an-finance-centre>Acesso em fevereiro de 2018.

•    43      Figura disponível em: <https://chicagology.com/chicagostreets/

streetnames/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    44      Figura disponível em: <http://www.constructionweekonline.com/

article-7629-the-first-true-skyscraper/> e <https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Monadnock_Building_Vintage_Postcard.jpg> Acesso em 

fevereiro de 2018.

•    45      Figura disponível em: <http://www.chicagotribune.com/bluesky/

series/chicago-innovations/chi-reversing-chicago-river-1900-innovations-

bsi-series-story.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    46      Figura disponível em: <https://afputra.com/map-chicago-loop.

html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    47      Figura disponível em: <https://chicagology.com/goldenage/



340RUMO AOS CÉUS

goldenage026/> e <http://yochicago.com/old-colony-building-

apartments-407-s-dearborn-st-loop/34276/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    48      Figura disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:1893_Birds_Eye_view_of_Chicago_Worlds_Columbian_Exposition.

jpg> Acesso em fevereiro de 2018.

•    49      Figura disponível em: <http://arranha-o-ceu.blogspot.com.br> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    50      Figura  disponível em: < http://ultralocal.blogspot.com/2011/07/1923-

zoning-code-rogers-park-and.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    51      Figura disponível em: <https://www.chipublib.org/blogs/post/lake-

shore-drive/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    52      Figura disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Aon_Center_

(Chicago)> e <https://www.som.com/projects/875_north_michigan_

avenue_formerly_john_hancock_center> Acesso em fevereiro de 2018.

•    53      Figura disponível em: <http://bertrandgoldberg.org/projects/

marina-city/> e <http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1020/401-

North-Michigan-Avenue.php> Acesso em fevereiro de 2018.

•    54      Figura produzida pela autora com base em lista dos maiores 

arranha-céus de Chicago.

•    55      Figura disponível em: <http://www.boweryboyshistory.com/2011/04/

building-blocks-commissioners-plan-of.html> Acesso em fevereiro de 

2018.

•    56      Figura disponível em: <https://www.iconeye.com/opinion/icon-of-

the-month/item/9684-new-york-grid> Acesso em fevereiro de 2018.

•    57      Figura disponível em: <https://www.archdaily.com/109134/ad-

classics-flatiron-building-daniel-burnham> Acesso em fevereiro de 2018.

•    58      Figura disponível em: <https://www.goodreads.com/book/

show/32203706-the-gilded-age-in-new-york-1870-1910> Acesso em 

fevereiro de 2018.

•    59      Figura disponível em: <http://archimaps.tumblr.com/page/110> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    60      Figura disponível em: <https://www.nytsyn.com/images/

photos/1421877.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    61      Figura disponível em: <http://www.design-is-fine.org/

post/67780199106/hugh-ferriss-study-for-maximum-mass-permitted> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    62      Figura disponível em: <https://www.scum1968.com/empire-state-



341REFERÊNCIAS FIGURAS

building-floors/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    63      Figura disponível em: <http://www.nytimes.com/

interactive/2010/04/25/realestate/20100425scapes_ss.html#11> Acesso 

em fevereiro de 2018.

•    64      Figura disponível em: <http://www.lauraperuchi.com/2017/08/

visitando-sede-da-onu-em-nova-york.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    65      Figura disponível em: <http://www.nytimes.com/

interactive/2010/04/25/realestate/20100425scapes_ss.html#11> Acesso 

em fevereiro de 2018.

•    66      Figura disponível em: <http://www.hedgefundspaces.com/rare-

office-space-availabilities-at-the-seagram-building/views-from-seagram/> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    67      Figura disponível em: <https://www.archdaily.com/59412/ad-

classics-seagram-building-mies-van-der-rohe> Acesso em fevereiro de 

2018.

•    68      Figura disponível em: <http://www.skyscraper.org/EXHIBITIONS/

BIG_BUILDINGS/CONTENT/jumbos/j_08.htm> Acesso em fevereiro de 

2018.

•    69      Figura disponível em: <http://anualdesign.com.br/blog/7220/

premio-pritzker/> e <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sherry_

Netherland_Hotel_and_General_Motors_Building_(right)_-_New_York.

jpg> Acesso em fevereiro de 2018.

•    70      Figura disponível em: <http://www.daniellaondesign.com/blog/att-

building> e < https://www.archdaily.com/504682/ad-classics-world-trade-

center-minoru-yamasaki-associates-emery-roth-and-sons> Acesso em 

fevereiro de 2018.

•    71      Figura disponível em: <http://www.fupress.net/index.php/aisthesis/

article/view/11470/10971> Acesso em fevereiro de 2018.

•    72      Figura disponível em: <http://ferrao.org/2010/12/dimitri-khalezov-

11-de-setembro-a-terceira-verdade/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    73      Figura produzida pela autora com base em lista dos maiores 

arranha-céus de Nova York.

•    74      Figura disponível em: <http://mandi-young.blogspot.com.

br/2006/08/plan-for-tokyo-bay-1960.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    75      Figura disponível em: <http://www.museumofthecity.org/project/

haussmann-and-revival-of-paris/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    76      Figura disponível em: <http://www.businessinsider.com/eiffel-tower-



342RUMO AOS CÉUS

construction-photos-history-2017-3> Acesso em fevereiro de 2018.

•    77      Figura disponível em: <http://www.culture2000.tee.gr/paris/textes/

apur0.htm> Acesso em fevereiro de 2018.

•    78      Figura disponível em: <http://paris-projet-vandalisme.blogspot.

com.br/2014/03/le-paris-de-raymond-lopez.html> Acesso em fevereiro de 

2018.

•    79      Figura disponível em: <http://aliciapatterson.org/stories/paris-

under-construction> Acesso em fevereiro de 2018.

•    80      Figura disponível em: <https://observatoiregrandparis.

org/1965/10/13/schema-directeur-d%E2%80%99amenagement-et-

d%E2%80%99urbanisme-de-paris/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    81      Figura disponível em: <https://grattecieltpe.wordpress.com/la-

tour-montparnasse/> e <https://www.cityzeum.com/tour-montparnasse> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    82      Figura disponível em: <http://www.pina.blog.br/2017/11/vista-

da-torre-montparnasse-vale-pena.html> e <https://spfaust.wordpress.

com/2011/11/20/tour-axa-tower-paris-refurbishment-as-sustainable-

development/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    83      Figura disponível em: <http://aasarchitecture.com/2016/02/

jean-nouvel-wins-approval-for-tours-duo-in-paris.html/jean-nouvel-

wins-approval-for-tours-duo-in-paris-04> e <https://www.archdaily.

com/884074/paris-courthouse-renzo-piano-building-workshop> Acesso 

em fevereiro de 2018.

•    84      Figura disponível em: <http://monputeaux.free.fr/ladefense/cnit.

htm> Acesso em fevereiro de 2018.

•    85      Figura disponível em: <http://lespatios.blogspot.com.br/2012/04/

la-tour-nobel-ou-initiale-un-dinosaure.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    86      Figura disponível em: <http://www.leparisien.fr/puteaux-92800/une-

nouvelle-tour-the-link-veut-dominer-la-defense-16-05-2017-6954825.php> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    87      Figura disponível em: <https://www.dezeen.com/2014/11/18/

herzog-de-meuron-tour-triangle-tower-skyscraper-rejected-paris-

councillors/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    88      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    89      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    90      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    91      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.



343REFERÊNCIAS FIGURAS

•    92      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    93      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    94      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    95      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    96      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    97      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    98      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    99      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    100      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    101      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    102      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    103      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    104      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    105      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    106      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    107      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    108      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    109      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    110      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    111      Figura produzida pela autora com base em mapa disponível no 

site <https://cadmapper.com/>

•    112      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    113      Figura disponível em: <http://www.boweryboyshistory.

com/2015/06/flatiron-building-a-three-sided-story.html> Acesso em 

fevereiro de 2018.

•    114      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    115      Figura disponível em: <https://www.retrosnapshots.com/1909-

new-york-city-met-life-insurance-tower-photo.html>,<https://pt.wikipedia.



344RUMO AOS CÉUS

org/wiki/Ficheiro:World_Trade_Center,_New_York_City_-_aerial_view_

(March_2001).jpg> e <http://www.yimbyforums.com/t/new-york-1-world-

trade-center-1-776-ft-spire-1-368-ft-parapet-104-floors/309> Acesso em 

fevereiro de 2018.

•    116      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    117      Figura disponível em: <https://zeroproject.org/zero-project-

will-be-speaking-at-the-un-headquarters-in-new-york/>,<http://www.

skyscrapercenter.com/building/mcgraw-hill-building/1568> e <https://

pt.wikipedia.org/wiki/Sony_Building_(Nova_York)> Acesso em fevereiro 

de 2018.

•    118      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    119      Figura disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/The_

Belnord>,<http://www.nytimes.com/2009/05/31/realestate/31scapes.

html> e <http://arquiscopio.com/archivo/2012/05/21/sede-de-la-

fundacion-ford/?lang=pt> Acesso em fevereiro de 2018.

•    120      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    121      Figura disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Singer_

Building>,<https://www.archdaily.com/tag/rockefeller-center>,<https://

www.som.com/news/building_of_the_day_lever_house> e <https://www.

plataformaarquitectura.cl/cl/02-364394/clasicos-de-arquitectura-seagram-

building-mies-van-der-rohe> Acesso em fevereiro de 2018.

•    122      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    123      Figura disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/MetLife_

Building>,<http://www.propertytax.com/1514-2/>,<http://www.

skyscrapercenter.com/building/celanese-building/2279> e <http://www.

skyscrapercenter.cn/building/1251-avenue-of-the-americas/1126> Acesso 

em fevereiro de 2018.

•    124      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    125      Figura disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Woolworth_

Building>,<http://www.nyc-architecture.com/LM/LM059.htm>,<https://

ocaisdamemoria.com/2016/05/28/1930-inaugurado-o-chrysler-building-

em-nova-iorque/> e <https://pastoriepresepigambardella.it/it/citta-del-

mondo/3390-quadro-empire-state-building-grattacielo-new-york-stampa-

su-mdf-o-tela-swarovski.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    126      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    127      Figura disponível em: <http://daytoninmanhattan.blogspot.

com.br/2014/02/the-lost-equitable-building-broadway.html>,<https://



345REFERÊNCIAS FIGURAS

timmydavidnyc.com/2018/01/30/the-ansonia-nyc/>,<http://www.

nyc-architecture.com/LM/LM037-TRUMPBUILDING.htm> e <http://

collections.mcny.org/Collection/60-East-42nd-Street.-Lincoln-Building.-

2F3XC5LU8MV.html> Acesso em fevereiro de 2018.

•    128      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    129      Figura disponível em: <http://www.architravel.com/architravel/

building/aon-center/> e <http://www.willistower.com/media/news/231> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    130      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    131      Figura disponível em: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Rookery_

Building>,<https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Life_Insurance_

Building_(Chicago)>,< http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1016/

London-Guarantee-and-Accident-Building.php> e <https://en.wikipedia.

org/wiki/Chicago_Board_of_Trade> Acesso em fevereiro de 2018.

•    132      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    133      Figura disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Monadnock_

Building>,<http://yochicago.com/old-colony-building-apartments-

407-s-dearborn-st-loop/34276/>,<http://www.aviewoncities.com/

buildings/chicago/333northmichiganavenue.htm> e <http://www.

chicagoarchitecture.info/Building/1048/The-Merchandise-Mart.php> 

Acesso em fevereiro de 2018.

•    134      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    135      Figura disponível em: <https://www.gsa.gov/about-us/regions/

great-lakes-5/buildingsfacilities/illinois/john-c-kluczynski-federal-building-

us-post-office-loop-station>,<https://en.wikipedia.org/wiki/Equitable_

Building_(Chicago)>,<http://goldcoastexclusive.com/air-water-show-

views/johnhancock2/> e < http://www.skyscrapercenter.com/building/leo-

burnett-building/1873> Acesso em fevereiro de 2018.

•    136      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    137      Figura disponível em: <https://en.wikiarquitectura.com/building/

reliance-builiding/> e <https://bomaelevatorspeech.wordpress.com/

page/37/> Acesso em fevereiro de 2018.

•    138      Figura disponível em: <http://monputeaux.free.fr/ladefense/cnit.

htm> Acesso em fevereiro de 2018.

•    139      Figura disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.fr/

corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage

=en-en&itemPos=2&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParent



346RUMO AOS CÉUS

Id=65> Acesso em março de 2018.

•    140      Figura disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.fr/

corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage

=en-en&itemPos=2&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParent

Id=65> Acesso em março de 2018.

•    141      Figura disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Henard_Rue_Future_1911.jpg> Acesso em março de 2018.

•    142      Figura disponível em: <http://socks-studio.com/2013/09/28/bruno-

taut-the-city-crown-1919/> Acesso em março de 2018.

•    143      Figura disponível em: <http://socks-studio.com/2013/09/28/bruno-

taut-the-city-crown-1919/> Acesso em março de 2018.

•    144      Figura disponível em: <http://artcontrarian.blogspot.com.

br/2014/04/harvey-wiley-corbett-style-cities-of.html> Acesso em março de 

2018.

•    145      Figura disponível em: <http://artcontrarian.blogspot.com.

br/2014/04/harvey-wiley-corbett-style-cities-of.html> Acesso em março de 

2018.

•    146      Figura disponível em: <http://archimaps.tumblr.com/

post/6384664005/le-corbusiers-projected-city-for-three-million> Acesso 

em março de 2018.

•    147      Figura disponível em: <http://vitruvius.com.br/revistas/read/

arquitextos/09.102/94> Acesso em março de 2018.

•    148      Figura disponível em: <http://www.houseofzka.com/new-page/> 

Acesso em março de 2018.

•    149      Figura disponível em: <https://www.businessinsider.com.au/le-

corbusiers-plan-voisin-for-paris-2013-7> Acesso em março de 2018.

•    150      Figura disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.fr/

corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6159&sysLanguage

=en-en&itemPos=2&itemCount=2&sysParentName=Home&sysParent

Id=65> Acesso em março de 2018.

•    151      Figura disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/787030/

classicos-da-arquitetura-ville-radieuse-le-corbusier> Acesso em março 

de 2018.

•    152      Figura disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.fr/

corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6437&sysLanguage

=en-en&itemPos=214&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentNa

me=> Acesso em março de 2018.



347REFERÊNCIAS FIGURAS

•    153      Figura disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.fr/

corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6332&sysLa

nguage=en-en&itemPos=186&itemSort=en-en_sort_string1%20

&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65> Acesso em 

março de 2018.

•    154      Figura disponível em: <http://www.fondationlecorbusier.

f r /corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&Ir isObjectId=5752&sy

sLanguage=fr-fr&itemPos=52&itemSort=fr-fr_sort_str ing1%20

&itemCount=216&sysParentName=&sysParentId=65> Acesso em 

março de 2018.

•    155      Figura disponível em: <https://seek.rs/image/67810> Acesso em 

março de 2018.

•    156      Figura disponível em: <http://www.metropolismag.com/cities/

what-broadacre-city-can-teach-us/> Acesso em março de 2018.

•    157      Figura disponível em: <https://archinect.com/features/

article/150026631/rethinking-frank-lloyd-wright-thoughts-from-a-trip-

through-the-rustbelt> Acesso em março de 2018.

•    158      Figura disponível em: <https://www.metalocus.es/en/news/frank-

lloyd-wright-and-city-density-vs-dispersal> Acesso em março de 2018.

•    159      Figura disponível em: <https://savewright.wordpress.com/

conservancy-events/price-tower/> Acesso em março de 2018.

•    160      Figura disponível em: <https://www.mcmdaily.com/the-illinois-

tower/> Acesso em março de 2018.

•    161      Figura disponível em: <http://archeyes.com/plan-tokyo-1960-

kenzo-tange/> Acesso em março de 2018.

•    162      Figura disponível em: <http://www.kodamiami.com/blogs/miami-

marine-city> Acesso em março de 2018.

•    163      Figura disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/

arquitextos/17.196/6221> Acesso em março de 2018.

•    164      Figura disponível em: <http://www.medienkunstnetz.de/works/no-

stop-city/images/1/> Acesso em março de 2018.

•    165      Figura disponível em: <https://www.archdaily.com/159763/paolo-

soleris-arcosanti-the-city-in-the-image-of-man/arcobp/> Acesso em 

março de 2018.

•    166      Figura disponível em: <https://www.world-architects.com/en/mad-

beijing/project/beijing-2050> Acesso em março de 2018.

•    167      Figura disponível em: <https://www.fosterandpartners.com/



348RUMO AOS CÉUS

projects/masdar-city/#gallery> Acesso em março de 2018.

•    168      Figura disponível em: <https://www.archdaily.com/12956/zira-

island-carbon-neutral-master-plan-big-architects> Acesso em março de 

2018.

•    169      Figura disponível em: <http://trekcreative.wikia.com/wiki/

File:Amazing-Idea-of-Ultima-Tower-1.jpg> Acesso em março de 2018.

•    170      Figura disponível em: <http://23190thefp.wixsite.com/megas/

torre-bi-nica> Acesso em março de 2018.

•    171      Figura disponível em: <https://engenheironaweb.com/2017/03/05/

arquiteto-frances-desenvolve-projeto-para-reutilizar-o-lixo-dos-oceanos-

em-um-super-projeto-no-brasil-aequorea/> Acesso em março de 2018.

•    172      Figura disponível em: <https://inhabitat.com/bloom-floating-

phytoplankton-farm-absorbs-carbon-dioxide-and-monitors-rising-sea-

levels/print-copie> Acesso em março de 2018.

•    173      Figura disponível em: <https://www.abenteuer-reisen.de/dubai-

burj-al-arab/> Acesso em março de 2018.

•    174      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    175      Figura disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Hamra_

Towe>,<https://en.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center>e 

<http://www.skyscrapercenter.com/building/tianjin-world-financial-

center/360> Acesso em março de 2018.

•    176      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    177      Figura disponível em: <http://www.skyscrapercenter.com/building/

the-pinnacle/306> e <http://legacy.skyscrapercenter.com/shanghai/sinar-

mas-center-1/419/> Acesso em março de 2018.

•    178      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    179      Figura disponível em: <https://www.architecturescope.com/

tianjin-modern-city/>,<http://skyscrapers.wikia.com/wiki/File:Global_

City_Square.png> e <http://www.skyscrapercenter.com/building/yuexiu-

fortune-center-tower-2/23048> Acesso em março de 2018...

•    180      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    181      Figura disponível em: <http://www.skyscrapercity.

com/showthread.php?t=1293741&page=5> e <http://

w w w. p i n s d a d d y. c o m / 1 0 - t a l l e s t - b u i l d i n g s - i n - a m e r i c a _

xgy7WvytJycOEqVccxYdw2yimerLPaMiY644u4YaWxA/> Acesso em 

março de 2018.

•    182      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.



349REFERÊNCIAS FIGURAS

•    183      Figura disponível em: <http://www.artic.edu/aic/collections/

exhibitions/Ryerson/resource/2085>,<http://www.vitruvius.com.br/

revistas/read/arquitextos/13.151/4632>,< https://www.mcmdaily.com/the-

illinois-tower/>,< https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/12/09/

rising-from-ruin-conserving-frank-lloyd-wrights-st-marks-tower-model/> e 

< https://www.bluffton.edu/homepages/facstaff/sullivanm/okla/bartlesville/

price/price.html> Acesso em março de 2018.

•    184      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.

•    185      Figura produzida pela autora com base em plantas originais.


