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Resumo
A partir dos anos 2000 a varanda passou a ter realmente relevância nos projetos de 
apartamentos, quando teve um expressivo aumento de área, consolidando-se como um novo 
cômodo, recebendo novas atividades, amparadas por mobiliário e equipamento específico 
para sua realização, como a churrasqueira, gerando as chamadas varandas gourmet. 
Considerando-se a pertinência do tema o presente artigo objetiva investigar as tipologias 
construtivas das edificações verticais da cidade de João Pessoa, particularizando as 
varandas. Para realização desse estudo partiu-se da definição do universo de imóveis 
residenciais verticais existentes na cidade, estratificado por bairro, a partir do qual se 
determinou a amostra de 215 empreendimentos. Em paralelo, realizou-se o levantamento de 
campo, mediante coleta de folders e a busca de plantas baixas de projetos arquitetônicos, 
diretamente nas construtoras. Depois de concluído esse levantamento de campo, todas as 
plantas foram transportadas para o software AUTOCAD e analisadas no tocante às 
tipologias construtivas, com auxílio do software Excel. Ressalta-se, que os resultados dessa 
pesquisa servirão para análise das tendências tipológicas de edificações verticais construídas 
nos últimos anos, bem como para se levantar as tendências tipológicas futuras.    
Palavras-chave: TIC, Artigos, Modelo.
Abstract
This document aims at presenting the instructions for authors submitting articles for review 
by the Comitê científico of the XIV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído 
- ENTAC 2012 to be held in Juiz de Fora, Minas Gerais. The texts not in accordance with the 
instructions below will not be published. The Abstract should have 200-300 words. The paper, 
including figures, tables and references, must meet the page limits: Article reporting results 
of research done, masters or doctorate or financed by funding agency, with up to 9 pages or 
5,000 words; article reporting preliminary results of research progress, with up to 3,300 
words or 6 pages or work result of research done by graduate students (undergraduate 
Research), with up to 2,800 words or five pages. The summary should be described concisely
the purpose, methods and results of the work presented.This document aims at presenting the 
instructions for authors submitting articles for review by the Comitê científico of the XIV 
Keywords: TIC, Papers, Model.

1. INTRODUÇÃO
A varanda foi trazida para o Brasil pelos portugueses, entre os séculos XVI e XIX e tem a sua 
origem na cultura moura e asiática. Encontram-se, frequentemente, como sinônimos de 
varanda, os termos: alpendre, latada, sacada, balcão, galeria, corredor e até sala de jantar, 
além do termo terraço. Embora se observe essa pluralidade de terminologias sendo aplicadas
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há, por outro lado, um relativo consenso em relação a sua origem, o de que a varanda é um 
elemento resultante de um processo de aculturação. (BRANDÃO, 2007)
Entre os anos 30 e 40 era frequente a presença de varandas descobertas ocupando parte do 
último piso do edifício (PINHEIRO, 2008).
Na década de 50 a varanda, então integrante da sala, ainda se fazia presente, porém, não mais 
com a finalidade anterior: de vigília e contemplação. Por essa mesma razão, uma vez que se 
tornara apenas complemento do setor social, foi substituída na década de 60, por panos de 
vidro, encaixilhados por esquadria de alumínio e venezianas, com a finalidade de permitir a 
inserção de iluminação natural (CAMARGO, 2003).
Todavia, em meados da década de 70, a varanda foi retomada, agora considerando-a apenas
como um adorno das fachadas dos edifícios, um mero apêndice do setor social. (CAMARGO, 
2003). Nos primeiros anos da década de 80, às varandas ainda não era dada nenhuma ênfase. 
Apenas em meados dos anos 80 que foi introduzido o terraço com churrasqueira, não 
exatamente o que mais tarde se denominaria terraço gourmet - uma vez que esse atributo só 
iria receber maior ênfase muitos anos mais tarde - mas uma tentativa de transformar o terraço 
no quintal do apartamento (MAURO FILHO et al, 2009).

No princípio dos anos 90, as salas passaram a ser chamadas de livings e começaram a surgir 
as salas de estar com terraço. Iniciava-se, então, a preocupação de introduzir a varanda nos 
apartamentos. A partir de meados dessa mesma década surgiram as salas de estar integradas 
às varandas e, percebe-se a existência dessas em um número maior de plantas, tornando-se um 
grande diferencial em apartamentos maiores e mais caros (MAURO FILHO et al, 2009 e 
QUEIROZ, 2008).

Contudo, é a partir dos anos 2000 que a varanda passa a ter realmente relevância nos projetos 
de apartamentos. Conforme Queiroz (2008), a realização de refeições informais parece ter se 
associado às varandas, que passam por um expressivo aumento de área, consolidando-se 
como um novo cômodo, recebendo novas atividades, amparadas por mobiliário e 
equipamento específico para sua realização, como por exemplo, a churrasqueira. Nos anos 
2000 as churrasqueiras são ofertadas em varandas de apartamentos menores e nem sempre tão 
luxuosos, sendo exploradas pelo marketing nos novos edifícios. Chamada de varanda gourmet
pelo mercado, esse espaço está se tornando quase obrigatório em unidades dos mais variados 
tamanhos.
Segundo Camargo (2003), a inclusão da varanda no setor social se deve ao fato de ter se 
tornado um importante item ampliador da sala, que funcionava como extensão do setor social, 
além de item qualificador da fachada, amplamente valorizado pelas construtoras como ponto 
atrativo do projeto na atualidade. Diante disso, é plausível constatar que a varanda ganhou 
dimensões e ênfase ao longo do tempo, tornou-se a continuação da sala, o espaço para 
cozinhar ao ar livre e um espaço para relaxamento. Isso pode ser identificado na forma como 
são apresentadas as perspectivas das varandas, cujo mobiliário confirma suas múltiplas 
funções, bem como a sensação de amplitude que os apartamentos antes não tinham (MAURO 
FILHO et al, 2009).

A partir dessa contextualização inicial, é válido ressaltar que o presente artigo procura 
analisar as tipologias dos apartamentos produzidos na cidade de João Pessoa, entre os anos de 
2006 e 2010, com foco em varandas. Além disso, busca-se analisar a relação existente entre 
características das varandas e dos imóveis, a exemplo de tamanho e padrão dos apartamentos, 
entre outras.
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2. METODOLOGIA
Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de João Pessoa, onde foi feito, inicialmente, um 
levantamento do número de edificações construídas entre os anos de 2006 e 2010, junto ao 
Setor de Registros do Centro Administrativo Municipal de João Pessoa, mediante consulta e 
coleta das informações contidas nos livros de alvará de construção, totalizando um universo 
de 465 empreendimentos em construção, a partir de quatro pavimentos. Do qual, retirou-se
uma amostra, com um erro amostral de 5% e um nível de confiança de 95,5%, composta por 
215 empreendimentos, que foram representados por 215 plantas-baixas de apartamentos, o 
que implica que, considerou-se apenas uma tipologia por imóvel. 
Num segundo momento, partiu-se para a coleta de folders e de material obtido através do 
contato direto com algumas construtoras locais. Todos os dados obtidos no levantamento 
físico foram posteriormente lançados no software AUTOCAD. Estando com todas as plantas 
no software, foram realizadas as análises tipológicas propostas nesse documento, com auxílio 
do software Excel, que serão apresentadas a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As Figuras e Quadros a seguir ilustram os resultados das análises realizadas nas varandas dos 
apartamentos estudados entre os anos de 2006 a 2010, na cidade de João Pessoa.
A partir da Figura 1 é possível observar as quantidades de apartamentos que apresentam ou 
não varandas ao longo do período estudado.

Figura 1 – Existência e inexistência de varandas e suas respectivas porcentagens (2006 a 2010)

Na Figura anterior pode-se verificar o predomínio de apartamentos com varanda, em todos os 
anos estudados, onde a média das porcentagens foi de 88,74%, ainda que com variação das
quantidades de apartamentos por ano.

A Figura 2 apresenta as respectivas quantidades, bem como os tipos de varanda, identificadas 
na pesquisa, existentes em cada apartamento. É válido mencionar que suas denominações se 
dão de acordo com o posicionamento dentro do imóvel, tais como: social, é assim 
denominada por se localizar no setor social, próxima à sala; íntima, por sua vez, fazendo parte 
do cômodo suíte, no setor íntimo. Também podem ser denominadas de acordo com a função 
que desempenham, como é o caso da varanda gourmet, cujas principais atribuições são: 
cozinhar, convívio e relaxamento e, ainda a varanda integrada a sala, gerada, possivelmente,
a partir de um arranjo espacial, visto que a entrada no apartamento se dá por esse ambiente.
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Figura 2 – Quantidades de apartamentos em função dos tipos de varandas identificados

Analisando essa Figura é possível observar a grande concentração de apartamentos que 
apresentam apenas varanda social, correspondendo à porcentagem de 89,77%, ao passo que 
para os apartamentos que apresentavam os demais tipos e quantidades de varandas, somam-se
10,23% do total de imóveis.

O Quadro 1 mostra as quantidades de varandas por unidade de apartamentos, para cada bairro.

Quadro 1 – Quantidades de varandas por apartamentos, fragmentados por bairro

Constatou-se que praticamente todos os apartamentos que apresentam mais de uma varanda, 
encontram-se localizados em bairros nobres, próximos à orla marítma, como: Brisamar, Cabo 
Branco, Tambaú, Miramar, Manaíra e Jardim Oceania, exceto uma cobertura localizada na 
zona sul, nos Bancários. Merecem destaque os bairros de Cabo Branco e Jardim Oceania, 
cujas quantidades de varanda são, respectivamente, 16 e 13 (Quadro 1).
É possível verificar que a maior incidência é de apartamentos com apenas uma varanda (1)
cuja porcentagem é de 80,47%, seguido de apartamentos sem varandas (0), com porcentagem 
referente a 14,42%. Os empreendimentos sem varanda encontrados em bairros nobres, como 
Tambaú, Cabo Branco e Jardim Oceania, tratam-se, predominantemente, de flats e home 
services (Quadro 1).

Considerando a grande variação nas áreas das varandas, optou-se por fragmentá-las em 
intervalos de área, conforme ilustrado na Figura 3, que apresenta os intervalos de área das 
varandas e as quantidades de empreendimentos que atendem a cada intervalo. É válido 
salientar que o número de varandas excede a amostra, devido ao fato de que alguns 
apartamentos apresentam mais de uma varanda.
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Figura 3 – Quantidade de apartamentos para os  intervalos de área das varandas

Da Figura 3 pode ser constatado que a maioria das varandas apresenta área inferior a 5m², 
correspondendo a 62,79% do total. Merecem destaque também as varandas cujas áreas úteis 
se encontram entre 5m² e 10m², representando 13,02% do total de apartamentos.
Na Figura 4, buscou-se analisar a relação entre as áreas das varandas e as áreas totais dos
apartamentos.

Figura 4 – Correlação entre as áreas das varandas e as áreas totais dos apartamentos

Mediante análise dessa Figura, verifica-se uma correlação positiva entre as áreas totais dos 
apartamentos e seus respectivos conjuntos de varandas, o que pode ser comprovado pelo 
coeficiente de determinação igual a 0,7081, cujo coeficiente de correlação é 0,8415. A partir 
desse resultado, é importante destacar que, embora tenha sido observado correlação entre as 
variáveis, não implica que uma variável seja causa direta da outra.  
Considerando todas as análises elencadas anteriormente, nota-se variações discrepantes entre 
as áreas das varandas, de 1,43m² a 47,25m². Contudo, a média entre as áreas úteis delas é de 
5,44m². Já as variações entre as áreas das varandas gourmets foram de 5,20m² a 29,52m² e a 
média para esse tipo de varanda foi de 14,93m².

4. CONCLUSÕES
Diante deste estudo, percebeu-se que as varandas deixaram de ser um “mero adorno de 
fachada” e adquiriram funções diversas, ganhando dimensões e ênfase ao longo do tempo, tais 
como: continuação da sala de estar, convívio social, bem como um espaço para relaxamento e 
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lazer.

A partir das análises dos empreendimentos escolhidos para comporem a amostra, foi possível 
observar que: a maior parte dos apartamentos apresentavam pelo menos uma varanda, sendo, 
em sua maioria, social - possivelmente porque a varanda passou a ser um item indispensável 
no programa de necessidades dos apartamentos - e que praticamente todas as unidades dos 
empreendimentos que apresentam mais de uma varanda, encontram-se localizados em bairros 
nobres e/ou nas adjacências da orla marítma.
Um outro aspecto relacionado a varandas que é relevante mencionar, ainda que encontrado de 
forma bastante tímida nos apartamentos desta capital, é a questão da sala de estar integrada à 
mesma. Leva-se a crer que isso ocorre por se tratar de um arranjo espacial, visto que pela 
leitura dos projetos encontrados, o acesso ao apartamento se dá por esse ambiente.
Considerando-se também que o ambiente varanda é um dos responsáveis por agregar valor ao 
imóvel e que a existência de mais de uma varanda num mesmo empreendimento ajuda a 
definir o seu padrão, acredita-se serem esses os principais motivos pelos quais existe essa 
diversidade de varandas nos apartamentos da cidade de João Pessoa.
Ressalta-se que o perfil tipológico traçado nesse estudo, no que se refere ao item varanda,
servirá como subsídio para as próprias construtoras, uma vez que os resultados poderão 
auxiliar, não apenas na análise dessas tendências tipológicas nos últimos anos, como também 
no levantamento das tendências tipológicas dos próximos anos. É válido ainda acrescentar 
que entre os anos estudados nesta pesquisa, notou-se a incidência de apartamentos com 
varanda gourmet, configurando-se, dessa forma, como um tema merecedor de atenção, uma 
vez que poderá servir como embasamento para novas produções.
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