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Errata 

Pág. Linha Onde se lê Leia-se 

IX 12 “programming the” “space requirements into the” 

IX 13 “standards” “parameters” 

IX 19 “physical arrangement” “layout” 

1 4  “dessa” “desta” 

5 17 “e” “ou” 

7 25 “ALMEIDA” “RIBEIRO” 

8 21 “representaria” “representariam” 

15 19 
Ausência de referência 
bibliográfica 

Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/midiag
lobal/nytimes/2005/08/02/ult57
4u5673.jhtm acesso em 
31/12/2008 

17 13 
“na prática da arquitetura e do 
urbanismo” 

“na prática da arquitetura e do 
urbanismo (KENNEDY, 1987)” 

17 3 “tornam” “tornaram” 

19 8 
“mais adequados à edificação 
habitacional e realimentação 
do sistema CAADD.” 

“mais adequados à edificação 
habitacional com destaque para 
os aspectos funcionais, e que 
possibilitasse a realimentação do 
sistema computacional, o qual se 
adotará a classificação CAADD”. 

30 1 - 
Colocar o primeiro parágrafo 
depois do segundo parágrafo. 

31 5 “mostrados” “mostradas” 

34 1 “Na metodologia, os padrões” 
“Na metodologia a ser proposta, 
os padrões” 

39 
Quadro 

3 “SETZER e SILVA, 2005” 
“SETZER e SILVA, 2005; CHEN, 
1976” 

39 6 “tais operações” 
“operações de arranjo físico de 
objetos volumétricos” 

41 23 “na base de dados”. 

“na base de dados (as variáveis 
“renda familiar” e “nível de 
escolaridade” não são 
necessárias a geração do pré-
projeto)”. 
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Pág. Linha Onde se lê Leia-se 

47 10 
“ocorrência de falhas em 
alguma de suas etapas, sendo” 

“ocorrência de falhas em alguma 
de suas etapas ou mesmo a 
negligência de atores envolvidos, 
sendo” 

52 22 “étnica” “cultural” 

56 14 “São Paulo Abraão Ribeiro” “São Paulo, Abraão Ribeiro” 

57 1 “conseqüente” “conseqüência” 

59 12 
“Constata-se grande...” até 
“...dessas intervenções” 

Desconsiderar este parágrafo, 
pois está repetindo o parágrafo 
imediatamente anterior. 

63 25 “fiscalizados” “fiscalizador” 

64 10 
“tecnologias de informações e 
comunicação” 

“TICs” 

70 28 “nas tabelas 4 e 5. Tanto” 
“nas tabelas 4 e 5 (páginas 89 e 
90). Tanto” 

125 5 
“visualização ‘contínua’ do 
objeto”. 

“visualização ‘contínua’ do 
objeto”, para que o arquiteto 
operador do sistema apreenda as 
características volumétricas do 
modelo do terreno, com o 
mínimo possível de esforço 
computacional”. 

151 12 “Figura 19” “Figura 32” 

155 19 “Gerenciamento de recursos” 
“Gerenciamento de recursos 
(Facility Management)” 

156 31 - 

Acréscimo do seguinte 
parágrafo: “Mídias diversas 
permitem diferentes percepções 
do modelo registrado e, 
portanto, são ferramentas de 
auxílio aos processos criativos”. 

158 15 “necessidades funcionais” 
“necessidades estéticas e 
funcionais” 

160 18 “porém, é possível garantir” 
“porém, tem-se a pretensão de 
garantir” 

167 3 
“pessoas, de modo não 
presencial”. 

“pessoas, o qual é criado 
utilizando-se computadores e 
redes de informação”. 
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Pág. Linha Onde se lê Leia-se 

169 13 
“Diversos grupos de pesquisas, 
ao redor do mundo” 

“Diversos grupos de pesquisas 
voltados ao CAADD, ao redor do 
mundo” 

170 29 
“Computação Gráfica. A 
Associação” 

“Computação Gráfica; Associação 
Brasileira de Expressão Gráfica, 
ABEG 
(http://www.abeg.org.br/abeg/a
beg.htm). A Associação” 

192 21 “na modelagem do terreno”. 

“na modelagem do terreno” 
(como indicado no Caso de Uso 
do Quadro 46, o polígono do lote 
urbano poderá ser modelado em 
outro sistema computacional e 
importado para o sistema 
proposto). 

194 10 “configura-se” “configurar-se” 

196 4 “ ‘calculadas’ a partir” 
“ ‘calculadas’ respectivamente a 
partir” 

197 1 “A que se considerar” “Há que se considerar” 

197 4 “inserias” “inseridas” 

197 29 “EA” “OV” 

202 3 “cumulativa de APO.” 
“cumulativa de APO. As variáveis 
indicadas no Quadro 20 podem 
alterar as dimensões dos OVs.” 

05 20 Ausência de nota de rodapé. 

Nota de rodapé: As citações dos 
conteúdos de legislações e 
normas aqui expostos têm por 
objetivo exemplificar referências 
dimensionais a serem 
geometrizadas na base de dados 
no sistema computacional. 

211 7 “informações preliminares”. 

“informações preliminares e/ou 
dimensionado a partir de 
resultados interpretados de APOs 
funcionais”. 
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Pág. Linha Onde se lê Leia-se 

212 5 “OV cama de casal.” 

“OV cama de casal. Como 
sugerido na Figura 14 (página 
119), a referência de 
coordenadas para o mobiliário 
poderá ser o vetor posição do 
ambiente que contém esse 
mobiliário, tornando-se uma 
referência ‘local’ ao invés de uma 
referência ‘global’.” 

217 6 “face oposta ao OV porta”. 
“face oposta ao OV porta, desde 
que esta esteja voltada para o 
perímetro externo da edificação”. 

224 5 
“o sistema combinará e 
arranjará o” 

“o sistema irá inferir (quando 
possível) combinação e o arranjo 
do” 

227 8 “com” “como” 

234 1 “elemento arquitetônico” “objeto volumétrico” 

241 2 “8.1  Conclusões” “Conclusões” 

243 22 
“atendidas por um sistema 
automático”. 

“atendidas por um sistema 
automático; para isso existe o 
detalhamento executivo”. 

243 24 “profissionais de campos” 
“profissionais de diferentes 
campos” 

243 28 “voltada a habitação social” “voltada à habitação social” 

248 - 
Ausência de referência 
bibliográfica. 

CHEN, Peter Pin Shan. The 
Entity-relationship model – 
toward a unified view of data. 
ACM Trans. Database Systems: 
Framingham, 1976. 

251 - 
Ausência de referência 
bibliográfica. 

“INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLOGICAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 
(IPT). Manual de tipologias de 
projeto e de Racionalização das 
intervenções por ajuda mútua. 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São 
Paulo e Secretaria da Ciência e 
Tecnologia: São Paulo, 1987”. 
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Pág. Linha Onde se lê Leia-se 

262 - 
Ausência de referência 
bibliográfica. 

“WAGTER, Harry. Systematic 
Design: Introduction. In: 
COMPUTER-AIDED 
ARCHITECTURAL DESIGN 
FUTURES, Edited by Alan Pipes. 
London: Butterworths, 1985”. 

311 8 “Caso de Uso 10”. “Caso de Uso do Quadro 46”. 
 


