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RESUMO 

Este trabalho de conclusão do mestrado profissional consiste em uma proposta 
arquitetônica para um edifício residencial em co-living na cidade de Natal/RN, 
destinado a estudantes e jovens profissionais, aqui apresentado em nível de 
anteprojeto. Para tanto, procurou-se detectar as necessidades do público alvo em 
questão, conhecer a realidade do mercado local e as edificações existentes voltadas 
para este público, assegurar condições de conforto ambiental e promover espaços de 
convivência coletiva. O co-living é uma nova forma de morar que tem se tornado 
tendência nas grandes cidades do mundo, surgindo como uma opção bastante 
atrativa para estudantes universitários e jovens profissionais. Fruto da economia 
compartilhada e com origem em um movimento dinamarquês da década de 1970, 
chamado co-housing, o co-living surge para atender necessidades específicas deste 
nicho de mercado até então negligenciado. É preciso estar atento às novas formas de 
morar e perceber que diante a diversidade existente hoje já não é mais possível 
atender satisfatoriamente todos os indivíduos reproduzindo os mesmos padrões 
imobiliários de sempre. Atualmente o mercado imobiliário local carece de opções de 
moradia desenvolvidas exclusivamente para o público em questão e a existência de 
uma demanda crescente foi reconhecida durante as primeiras pesquisas realizadas. 
Inicialmente, foi desenvolvida uma pesquisa sobre o tema e também foram feitos 
estudos e análises de correlatos. Depois da construção da problemática através dos 
dilemas projetuais, foi desenvolvido o conceito e o programa do projeto, para só então 
definir o terreno e conhecer as suas condicionantes ambientais e legais. Com base 
nestes dados coletados, iniciou-se um estudo investigativo de layout e organização 
espacial das unidades habitacionais, selecionando e avaliando ideias, para se chegar 
a uma melhor definição da proposta. O processo projetual foi assim gradualmente 
sendo construído e mapeado, objetivando mais consciência e menos automação, e 
assim, não se atendo exclusivamente ao produto final. Além da importância desse 
registro projetual, o trabalho procurou estudar os recursos utilizados no projeto 
arquitetônico para potencializar a socialização nos ambientes compartilhados. E por 
se tratar de um espaço colaborativo para um público sobretudo jovem e atento às 
questões ambientais, as estratégias sustentáveis se tornaram ferramentas 
imprescindíveis no desenvolvimento deste projeto. 
 
PALAVRAS CHAVE: Projeto Arquitetônico; Co-living; Espaços Compartilhados; 
Processo Projetual. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work of conclusion of the professional master's degree consists of an architectural 
proposal for a residential building in co-living in the city of Natal / RN, aimed at students 
and young professionals, presented here at the draft level. In order to do so, we sought 
to detect the needs of the target public in question, to know the reality of the local 
market and the existing buildings aimed at this public, to ensure conditions of 
environmental comfort and to promote spaces for collective coexistence. The co-living 
is a new way of living that has become a trend in great cities of the world, appearing 
as a very attractive option for university students and young professionals. As a result 
of the shared economy and originated in a Danish movement of the 70's called co-
housing, the co-living arises to meet the specific needs of this neglected market niche. 
It is necessary to be attentive to the new ways of living and to realize that before the 
diversity existing today it is no longer possible to satisfactorily meet all individuals 
reproducing the same real estate standards as always. Currently the local real estate 
market lacks housing options developed exclusively for the public in question and the 
existence of a growing demand was recognized during the first surveys conducted. 
Initially, a research was developed on the subject and also studies and analyses of 
correlates were made. After the construction of the problem through the project 
dilemmas, the concept and the program of the project were developed, only to define 
the terrain and know its environmental and legal conditions. Based on these data, a 
research study of layout and spatial organization of housing units was initiated, 
selecting and evaluating ideas, in order to arrive at a better definition of the proposal. 
The design process was thus gradually being constructed and mapped, aiming at more 
awareness and less automation, and thus, not focusing exclusively on the final product. 
Besides the importance of this design register, the work sought to study the resources 
used in the architectural project to enhance socialization in shared environments. In 
addition, because it is a collaborative space for a public that is especially young and 
attentive to environmental issues, sustainable strategies have become essential tools 
in the development of this project. 
 
KEY WORDS: Architectural Design, Co-living, Shared accommodation, Design 
Process 
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1. INTRODUÇÃO 

Aqueles nascidos entre 1981 e 1997 e que hoje estão na faixa dos 20-35 anos 

constituem a primeira geração de nativos digitais e representam 30% da população 

da América Latina, de acordo com o estudo intitulado Millennials em Latinoamerica de 

Antoni Gutiérrez-Rubí (2016). Com livre acesso à informação por meio das mídias 

eletrônicas e redes sociais, essa geração adquiriu uma visão ampla sobre o mundo 

em que vive, não se limitando ao lugar onde está, e se caracteriza por estar sempre 

ávida a desfrutar novas tendências e tecnologias. De acordo com o site do SEBRAE1 

essa geração é a faixa etária mais representativa no mercado norte americano e, aqui 

no Brasil, desde 2006, já representam 44% da população economicamente ativa.  

Essa geração está modificando a maneira como vemos o mundo, introduzindo 

serviços de uma maneira inédita. Thomas Friedman, colunista do The New York Times 

declarou em meio à crise mundial de 2008 que o nosso modelo hiper consumista 

adotado já não era mais sustentável, e que novos caminhos deveriam ser 

descobertos. Atualmente, novas maneiras de morar, como o Podshare2 e We Live3 

estão sinalizando mudanças que atendem às demandas de algumas parcelas do 

mercado que até então foram negligenciadas. Essas novas necessidades estão 

reformulando a maneira como vemos a casa e a maneira de morar, como mostrou o 

surgimento do Airbnb4, em 2009, que pegou de surpresa a rede hoteleira e o mercado 

imobiliário. 

A economia compartilhada, modelo no qual o serviço interessa mais do que a 

posse, possui expoentes que são sucessos absolutos em várias partes do mundo, 

como o Uber e a Netflix, e que nasceram da necessidade desta geração. Agora o ter 

e o acumular, tão importantes para a geração anterior, são substituídos pelo ser e 

experimentar novas vivências. 

                                            

1Dados disponíveis em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/artigos/ 
millennials -os-consumidores-do-momento,d7da312905e27510VgnVCM1000004c00210aRCRD 

2Podshare é um tipo de acomodação compartilhada de baixo custo que oferece o mínimo: cada 
pod consiste em uma cama com TV, tomadas, internet e uma luminária. Neste tipo de acomodação, 
não existem quartos individuais, nem divisórias e nem cortinas nas camas. Os pods são dispostos em 
um ambiente único, e os seus usuários compartilham os banheiros e uma cozinha comunitária. 

3We live é uma empresa americana que administra apartamentos, em co-living, em áreas 
centrais em Nova York e Washington, com toda uma infraestrutura de apoio, incluindo lavanderia e 
concierge. 

4 Airbnb começou em 2008 e hoje milhões de anfitriões e viajantes criam uma conta gratuita no 
site oficial e assim podem anunciar ou reservar acomodações em qualquer lugar do mundo. 



17 
 

Essa nova forma de pensar levou ao surgimento do co-working, onde um 

grande ambiente de trabalho compartilhado atende às necessidades de profissionais 

liberais, diminuindo os custos e agregando pessoas com objetivos comuns. Foi uma 

questão de tempo para se perceber que se a morada fosse próxima ao trabalho, isso 

tornaria tudo muito mais fácil. O co-living foi então desenvolvido para atender esta e 

outras necessidades deste nicho de mercado.  

Segundo McCamant e Durrett (1994 apud COELHO, 2010) o co-living é uma 

adaptação do co-housing, que foi um movimento dinamarquês da década de 1970, 

conduzido por pessoas que ansiavam por uma vizinhança com um maior senso de 

comunidade, inexistente nos subúrbios e nos blocos de apartamentos da época. 

Assim, algumas famílias se reuniram para criar comunidades de casas com o intuito 

de desenvolver o senso de comunidade através do compartilhamento de espaços 

sociais. 

Atualmente, o co-living surgiu da confluência de diversos fatores que 

aconteceram recentemente no mundo, e, entre eles, está a crise na habitação.  O 

advento da economia compartilhada, fruto das necessidades da geração Millennials5, 

foi outro fator que contribuiu para o seu surgimento. Essa economia é baseada na 

filosofia da valorização do serviço em si, em detrimento do apego ao bem material. No 

co-living, o usuário não tem interesse na compra do imóvel, pois ele transforma o ato 

de morar em mais um serviço à sua disposição. De acordo com Mendonça (2014), 

outro fator importante para o surgimento do co-living foi o posicionamento do mercado 

imobiliário. 

[...] o mercado imobiliário, enquadrado no sistema capitalista que nos 
rege, é um forte agente modificador. Porém, interesses externos aos 
empreendimentos prevalecem no que diz respeito ao projeto, 
negligenciando a diversidade de seus usuários e os modos atuais de 
vida. Na verdade, está ocorrendo uma massificação dos modelos 
habitacionais, com divisões rígidas, impossibilitando a flexibilização 
dos espaços. (MENDONÇA, 2014, p.04) 

Até o co-living, com seu pouco tempo de existência, teve que se diversificar 

para atender a diferentes perfis de usuários. Existem hoje startups6 e pequenos 

negócios que vão influenciar bastante a maneira como moramos em um futuro bem 

                                            

5 Millennials ou geração do Milênio foi um termo cunhado em 1987 por Neil Howe e William 
Strauss para nomear a geração que estava por vir e em 2000 escreveram um livro sobre essa geração 
chamado Millennials Rising: The Next Great Generation 

6 Startup é uma empresa jovem e inovadora com um modelo de negócio repetível e escalável. 
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próximo. Há empresas que focam em um modelo de co-living de baixo custo, como a 

empresa americana Podshare, citada anteriormente, que reduz a unidade habitacional 

a uma cama equipada com as comodidades básicas, enquanto que a Roam7 prefere 

focar em habitações com unidades habitacionais mais espaçosas, investindo em 

design e no mercado de luxo. 

A arquitetura pode potencializar a interação de seus moradores, através de 

soluções de projeto que estimulam o uso e a permanência mais prolongada nas áreas 

comuns. É importante que projetos de arquitetura para edifícios em co-living sejam 

desenvolvidos com estes fins, buscando minimizar os impactos da vida compartilhada 

e maximizar as relações e o senso de comunidade e pertencimento. Assim, a chance 

de se fazer uma pesquisa voltada para as possibilidades espaciais visando 

potencializar a convivência em edifícios em co-living (tema do nosso projeto) parece 

bastante relevante, haja vista que o tema é bastante novo e não existem muitas 

pesquisas a respeito. 

Analisando os estudos de precedentes realizados (capítulo 03), é possível 

entender que o nível de compartilhamento é variável de projeto para projeto, assim 

como o nível de dependência das unidades habitacionais. Assim, acredita-se que 

depois de se inteirar com diferentes escalas e culturas, será possível desenvolver um 

programa de necessidades compatível com a realidade do público potiguar, assim 

como se adaptar às restrições da realidade sociocultural local. 

É na fase projetual que o arquiteto vai se debruçar sobre as peculiaridades 

deste tipo de edificação e buscar estratégias para potencializar a integração entre os 

seus moradores. Davidson (2017) lembra que, em um projeto desta natureza, a 

fronteira entre o público e o privado merece total atenção, buscando ambientes 

comuns convincentes para o seu uso e que estimulem um forte senso de segurança, 

comunidade e bem-estar.  

Por ser um assunto muito recente e com pouco material disponível, é 

importante que se construa um conhecimento a respeito desta nova maneira de morar 

e das necessidades dos seus usuários, para que possamos aproveitar todas as suas 

benesses. 

De acordo com Green (2017), 

                                            

7Roam é uma rede de espaços em co-living exclusivo para membros, onde uma vez que você 
se torna um sócio você pode se hospedar em quaisquer uma das filiais disponíveis ao redor do mundo. 
Atualmente a empresa conta com unidades em Miami, Bali, Tóquio, São Francisco e Londres. 
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[...] na morada contemporânea em co-living existe um conjunto de 
dinâmicas e negociações que não são familiares para aqueles que 
vivem em uma residência convencional e talvez seja essa a razão pela 
qual alguns empreendimentos estão ruindo e colocando em cheque a 
questão do co-living nas habitações de hoje. (GREEN, 2017, p.01, 
tradução nossa). 

Ting (2016) também fala que com a exceção do Podshare, que já possui 05 

anos, as atuais empresas em co-living são muito recentes e nos faz questionar se o 

modelo é sustentável e por uma boa razão, pois nem todos experimentos em co-living 

tem obtido sucesso financeiro. Em sua pesquisa envolvendo um estudo de caso em 

dois empreendimentos com perfis de clientes distintos, Green (2017) conclui que 

existem quatro barreiras para o sucesso de uma habitação em co-living. 

Primeiramente, a falta de pesquisas na área tem gerado um conhecimento pobre 

sobre as necessidades dos usuários, levando a criação de espaços que não 

satisfazem seus objetivos. Segundo, que existem ideias negativas pré-concebidas 

sobre o compartilhar e um receio de que as comunidades não se engajem para 

adequar-se com sucesso ao modelo de co-living. Os custos iniciais de uma startup e 

a existência de poucas ferramentas são fatores restritivos, impedindo experimentos 

mais ricos, como a implantação do modelo. Finalmente, alguns itens do mobiliário 

existente nestes empreendimentos não possuem a qualidade necessária para 

suportar o uso comum, não conseguindo inspirar o envolvimento por parte dos 

usuários, e consequentemente não se integrando à complexa rede do co-living nem 

agregando valor à experiência do residente. 

Acredita-se que apesar de existir pouco material na área de arquitetura em 

relação à habitação em co-living, no Brasil e no mundo, é possível fazer uma análise 

das experiências apresentadas em estudos de casos ou referências em teses e 

dissertações, com o intuito de construir um conhecimento que possibilite o 

desenvolvimento de estratégias de projeto eficazes para atender às necessidades 

específicas deste tipo de edificação e de seu público alvo, no nosso caso, os 

estudantes universitários e jovens profissionais que residem em Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

O mercado imobiliário, as construtoras e as empresas de consultoria na área 

estão disponibilizando um material publicitário muito rico em informações técnicas, 

sendo possível encontrar plantas baixas, cortes e fachadas, assim como ter acesso 

ao processo criativo do arquiteto. É geralmente neste material onde se encontram as 
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pesquisas de mercado acerca da geração Millennials e as suas necessidades e 

expectativas. 

Assim, o trabalho aqui proposto tem como tema uma habitação em co-living 

para estudantes universitários e jovens profissionais, com foco em uma proposta 

arquitetônica que potencialize o senso de comunidade e a integração entre os seus 

moradores. Para se chegar a este objetivo final, foi necessário primeiramente detectar 

as necessidades do público alvo, conhecer a realidade do mercado imobiliário local e 

as edificações existentes voltadas para este público, assegurar condições de conforto 

ambiental e promover espaços de convivência coletiva.  

Como não se pretende trabalhar apenas nos estudos do campo formal, o 

anteprojeto aqui proposto, também foram expostos os condicionantes legais, físicos e 

ambientais, como se o projeto tivesse possibilidade real de execução. Para tanto é 

necessário compreender a conceituação e definição do co-living e a sua utilização em 

projetos de arquitetura e obras/propostas arquitetônicas. 

O terreno no qual será implantado o empreendimento se situa no bairro de 

Capim Macio, na zona Sul da cidade de Natal, no cruzamento das Ruas Ismael Pereira 

da Silva e Neuza Farache. A sua localização privilegiada, próximo à Avenida Eng. 

Roberto Freire, conta com uma ótima infraestrutura de serviços, como bancos, 

universidades, farmácias e supermercados. O lote possui 3.071 m² de área e os 

condicionantes físicos e legais mais relevantes são o desnível de aproximadamente 

dois metros no sentido norte-sul e o coeficiente de utilização básico de 1.2, o qual 

limita a construção em até 3.685,20 m². 

Os estudos de referência foram escolhidos mediante aspectos relevantes para 

o desenvolvimento do projeto final, com enfoque no tema, no partido, na 

funcionalidade e no programa. Assim, foram desenvolvidos estudos diretos, através 

de entrevistas e acesso a plantas originais, e estudos indiretos, através de 

informações coletadas na internet. A análise de projetos precedentes foi de suma 

importância para se inteirar do estado da arte e melhor entender as edificações em 

co-living, as suas variedades e particularidades, em diferentes escalas. 

O presente trabalho, produto final deste mestrado, é composto de dois volumes. 

Para um melhor entendimento da proposta, o primeiro apresenta o registro textual do 

processo de projeto, enquanto que o segundo volume contém as pranchas de 

representação bidimensional e as perspectivas do anteprojeto final. 



21 
 

Este volume um é composto por sete capítulos, sendo o primeiro dedicado a 

esta introdução. No segundo capítulo são abordados os referenciais teóricos 

conceituais, que dizem respeito às novas maneiras de morar e uma introdução ao 

conceito de co-living. O capítulo três trata dos estudos de referência, feitos de forma 

direta e indireta, incluindo exemplos internacionais e locais. Já no capítulo quatro são 

expostos os condicionantes do projeto em questão, englobando as suas restrições 

legais, físicas e ambientais; no capítulo cinco abordamos o processo projetual, 

incluindo as definições do conceito e partido e os estudos volumétricos. O capítulo 

seis detalha as particularidades da proposta final enquanto que capítulo sete expõe 

as considerações finais que arrematam o trabalho. 

No volume dois estão as representações gráficas do anteprojeto, incluindo a 

planta de situação do terreno, a planta de locação, as plantas-baixas dos pavimentos 

subsolo, térreo, pavimento-tipo e cobertura, assim como cortes e fachadas, incluindo 

especificações pertinentes ao bom entendimento do projeto. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dois temas mais relevantes e 

que serviram de base para o processo projetual apresentado aqui neste relatório. 

Primeiramente, foi necessário buscar as mudanças recentes pelas quais passou o 

espaço doméstico, para compreender a sua evolução, a sua atual situação, e a sua 

relação com o mercado imobiliário, como veremos no capítulo seguinte. 

Entender do que se trata o co-living foi outro aspecto indispensável, haja vista 

que é uma palavra recente, de origem inglesa, e que por isso é bastante confundida 

com outros tipos de habitação coletiva, como o apart-hotel, o hostel e ainda, outros 

tipos de habitação compartilhada, como o co-housing. 

 

2.1. A HABITAÇÃO CONTEMPORÂNEA E O MERCADO IMOBILIÁRIO 

A relação das pessoas com a sua morada está em constante evolução e uma 

destas razões é o processo de transformação do tradicional núcleo familiar, que se 

intensificou a partir dos anos 1960, quando começaram a surgir novos grupos 

familiares, tais como famílias monoparentais, casais sem filhos, uniões livres – 

incluindo os casais homossexuais e grupos coabitando espaços sem laços conjugais 

ou de parentesco. Decorrente deste aspecto, surgem dois fatores bastante 

pertinentes: o declínio da taxa de natalidade, motivado pela difusão dos métodos 

contraceptivos, a emancipação sexual da mulher e a sua inclusão no mercado de 

trabalho e a diminuição da taxa de mortalidade, devido ao avanço da medicina e a 

urbanização das cidades, através de benfeitorias como o saneamento básico 

(TRAMONTANO, 2003). 

O ambiente doméstico vem igualmente passando por muitas mudanças – uma 

delas é a integração entre os ambientes – e se distanciando cada vez mais daquela 

divisão tripartida, típica das residências burguesas do século XIX, em zonas de 

prestígio (as salas), zonas de exclusão (banheiros, cozinha e os quartos dos 

empregados) e zonas íntimas (quartos de dormir da família). A internet e as mídias 

sociais modificaram o conceito de intimidade, atenuando os limites do público/privado, 

o que se reflete no mercado imobiliário, onde imóveis com grandes áreas investem 

em grandes espaços integrados enquanto que os imóveis com espaço reduzido 

ganham grandes espaços de compartilhamento. 

Os atuais níveis de violência, as crises econômicas e a dificuldade de 

mobilidade urbana, com transportes públicos ultrapassados e ineficientes, levaram as 
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pessoas a repensarem a sua maneira de morar. Outro aspecto bastante pertinente é 

a presença indiscutível da tecnologia em nossas vidas atualmente. O telefone 

celular/laptop e seus muitos aplicativos diminuíram muitos itens que antes faziam 

parte do nosso cotidiano doméstico, tais como livros, revistas, CDs, DVDs, máquinas 

de escrever, máquinas fotográficas, álbuns de fotos, aparelhos de telefone e fax, entre 

outros. Os jovens de hoje nasceram na era digital e possuem praticamente tudo ao 

toque da mão, possuindo uma maneira de morar mais simplificada e uma tendência 

natural ao desapego material. 

Após tantas crises e planos, a população em geral sofreu um empobrecimento. 

Porém, o sonho da casa própria continuou sendo estimulado pelas construtoras, que 

face à nova realidade, começaram a comercializar apartamentos cada vez menores. 

Em seu texto “Alice no país da especulação imobiliária” Marcelo Tramontano (2003, 

p.104) fala que a dependência de empregada quando não desapareceu por completo, 

se transformou em um tipo que ficou conhecido como “o terceiro opcional”, com duas 

portas de acesso, uma para a área de serviço e uma outra para o corredor dos quartos. 

Enquanto que a cozinha, por sua vez, ficou cada vez menor e mais retangular, a sala 

de estar sofreu poucas mudanças e integrou uma varanda à sua área; os banheiros 

tiveram poucas mudanças em relação a sua área e ao seu número, geralmente três: 

um para a suíte, um para os filhos e um para os empregados, exceto nas modalidades 

de dois e um quarto. Quando comparamos a redução de áreas em diferentes tipos de 

apartamentos, percebemos que a porcentagem de perda não é homogênea para os 

variados tipos de apartamentos (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1 - TABELA DE PERDA DE ÁREA DE APARTAMENTO 

 
FONTE: SECOVI-SP 

 

Este apartamento de apenas um quarto, que era inicialmente destinado às 

pessoas que não podiam comprar imóveis maiores, depois teve a sua área aumentada 

para atender a um novo perfil de morador que surgia, com poder aquisitivo maior, 

adepto de uma vida mais prática, porém que não abria mão de uma sala ampla para 
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receber os amigos, por exemplo. Em muitos casos, a sala se integrou à cozinha e 

mudou completamente a maneira de morar de seus usuários. E para compensar as 

perdas, começaram a surgir condomínios-clubes com áreas de lazer incluindo 

piscinas, playground, quadras e praças, comodidades que aliadas aos crescentes 

índices de violência, geraram um fator de venda incontestável. Hoje em dia, os 

empreendedores têm que estar sempre em busca de necessidades latentes de seu 

público-alvo e trazer um diferencial a cada novo empreendimento. O mercado 

imobiliário, assessorado por empresas de marketing, observa atento as 

transformações em curso no perfil do usuário e tem antecipado tendências para um 

público muitas vezes ainda não consciente destas necessidades. A fórmula norte-

americana dos apart-hotéis, híbridos de residências com os serviços de um hotel foi, 

na época, anunciada como a nova forma de morar e os pequenos apartamentos com 

serviços parciais de um hotel foram vendidos como a “casa do futuro”. Hoje em dia, 

estes edifícios, apesar de atenderem em sua maioria a moradores temporários, 

possuem uma grande parcela de moradores permanentes, entre estes, pessoas 

separadas, viúvos, casais sem filhos e solteiros. Depois vieram os edifícios que 

aproximavam o ambiente de trabalho do espaço residencial, criando, em conjunto com 

alguns outros serviços extras como cinema e lojas, um paraíso artificial de segurança 

e afastando cada vez mais seus moradores da experiência com a cidade 

(TRAMONTANO, 2003). 

Essa ligação do trabalho com o ambiente doméstico não é nada novo e remonta 

à Idade Média, quando os artesãos moravam em pequenos cômodos com toda a 

família e trabalhavam juntos exercendo um ofício; o conceito de privacidade, como 

nós a conhecemos hoje, ainda não tinha sido criada (BONINI, 2009, p.16). Trabalhar 

em casa possui inúmeras vantagens: diminui o tráfego nas cidades, aumenta a 

permanência de tempo com a família, traz a flexibilidade das horas, porém ela também 

pode isolar socialmente o indivíduo, causando solidão. Hoje em dia, com a evolução 

da tecnologia, muita coisa que fazíamos externamente é feita via internet, sem sair de 

casa, como: efetuar transações bancárias, fazer compras e ver filmes, levando-nos a 

crer que houve uma supervalorização do espaço doméstico. No entanto, se 

compararmos as inúmeras mudanças que aconteceram no modo de viver do 

indivíduo, relativamente, muito poucas mudanças ocorreram no âmbito do ambiente 

doméstico em si. 
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O modernismo foi um movimento da arquitetura que contestou o desenho e a 

produção dos espaços, haja vista que naquela época as residências não estavam em 

concordância com as muitas mudanças tecnológicas possibilitadas pela revolução 

industrial. Le Corbusier, ícone do modernismo, chegou até a fazer analogia entre a 

casa e a máquina, afirmando que “a casa era uma máquina de morar.” Em meados 

dos anos 1920, os arquitetos vanguardistas brasileiros aderiram ao movimento 

moderno, adaptando à realidade nacional e assim, criando uma nova arquitetura 

genuinamente brasileira, que se consagraria nos anos 1940 e chegaria ao seu apogeu 

na década de 1960, com a construção de Brasília, através de Lúcio Costa e Oscar 

Niemeyer. 

O modernismo chegou para atender às necessidades de uma sociedade 

industrial em plena ebulição. Além das mudanças formais propostas para a casa 

moderna, com a retirada dos adornos das fachadas do edifício e adoção de linhas 

mais retas, o modernismo também modificou o seu layout, trazendo novos ambientes 

e aposentando outros. Ao mesmo tempo que houve uma supervalorização da sala de 

estar, que se fundiu com a sala de jantar e tornou-se um ambiente social único, a copa 

foi aos poucos perdendo o seu status até desaparecer por completo (LEMOS, 1996). 

Foi durante o modernismo que houve incentivo à produção de habitações 

coletivas, assim como a introdução precursora de habitações com dimensões 

mínimas, estimulando a produção em escala industrial através de estandardizações. 

Segundo Esteves (2013), dentro desta perspectiva, a flexibilidade, uma das vertentes 

da racionalização, era entendida de formas diferentes. Para alguns, a flexibilidade diz 

respeito à organização dos espaços vazios em uma arquitetura neutra, sendo 

estritamente ligada à função. Enquanto outros acreditavam que a flexibilidade estava 

ligada ao seu sistema construtivo, possibilitando a planta livre. Entretanto, o 

modernismo também foi muito criticado pela “desumanização” de seus projetos, 

devido a criação de um homem-padrão, modelo para o qual o edifício era 

desenvolvido. E esse tipo de raciocínio foi facilitador para a presença de agentes e 

interesses externos. 

Depois do declínio do modernismo, novas ideias para contestar a tipologia das 

habitações vigentes na época surgiram através do grupo Inglês, Archigram. Composto 

por seis arquitetos entusiasmados pela evolução sem precedentes dos meios de 

comunicações, eles postularam que a casa estava se tornando um objeto pesado e 

obsoleto e sugeriram uma arquitetura inovadora de ruptura com um forte cunho 
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futurista, influenciados pelo universo pop da media: televisão, rádio e revista. Eles 

estavam atentos às mudanças tecnológicas vigentes e se encontravam bastante 

esperançosos de que isso fosse se refletir futuramente na arquitetura. De acordo com 

Cabral (2004),  

[...] a sociedade do consumo e do ócio, a demanda por flexibilidade e 
mobilidade, o impacto das novas tecnologias da automação e da 
comunicação sobre o ambiente foram as questões por detrás de todas 
as investigações projetuais de Archigram, ou os pontos de partida para 
a vigorosa quantidade de projetos extravagantes, desenhos coloridos 
e ideias fantasiosas que habitaram a revista. (CABRAL, 2004, p.249) 

Segundo Tramontano (2006), depois da grande produção modernista assinada 

por grandes nomes da arquitetura, o mercado foi se diluindo em pequenas produções 

anônimas, executadas por construtoras e incorporadoras, mediante a sua 

profissionalização da arquitetura. Assim, houve uma redução na importância do papel 

do arquiteto, que passou a adaptar projetos considerados economicamente viáveis 

aos seus promotores, incorporando tendências de mercado escolhidas a dedo por 

empresas de marketing. O projeto se deslocou das pranchetas e dos computadores 

dos escritórios de arquitetura para ser definido nos stands de venda, onde a 

comercialização do produto é feita por profissionais e a venda é muitas vezes fundada 

em aspirações nem sempre pertinentes aos seus futuros ocupantes. Esse discurso 

publicitário pode ir desde a recontextualização do apartamento de um dormitório, com 

o intuito de distanciá-lo do antigo modelo popular de “quarto e sala”, para ser atrativo 

para recém separados, idosos ou jovens profissionais até a contextualização de um 

novo padrão comportamental dos seus futuros moradores, através da inclusão de 

serviços compartilhados, como as academias de ginástica ou a inclusão de um 

ambiente no espaço privado, como a varanda gourmet.  

De acordo com Esteves (2013) muitas mudanças aconteceram na sociedade 

nos últimos anos, no que diz respeito à organização social e à modificação do padrão 

dos perfis sociais, assim como o mercado assumiu um papel importante na concepção 

dos projetos, ditando regras e influenciando as maneiras de morar. Essas “tendências” 

ou “modas” muitas vezes podem ser efeito de interesses particulares, inclusive dos 

próprios investidores da área imobiliária. E são justamente essas influências externas 

que acabam prevalecendo, em detrimento das adequações necessárias para atender 

à diversidade existente de usuários e seus modos de vida. 
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Tramontano (2003) afirma que é necessário trazer de volta essa 

responsabilidade para o arquiteto, deixando de lado aspectos meramente 

especulativos e orçamentários. Pois, naturalmente, é o arquiteto que deve se debruçar 

sobre as relações entre o espaço doméstico e os modos de vida de seus usuários. É 

o arquiteto que dispões de informações sobre o público-alvo, tem conhecimento da 

evolução histórica destes modelos, sabe relativizar a importâncias das reivindicações 

de seus futuros moradores e se esquivar de meros imperativos do marketing 

imobiliário, que na maioria das vezes ainda são aspirações distantes do público alvo. 

No meio desse contexto social atual tão pleno de diversidade porque ainda 

insistimos em reproduzir os mesmos modelos rígidos utilizados há tantos tempos? 

Talvez Cardoso e Rybczynski (2012, 1996 apud ESTEVES, 2013) possuam a 

resposta quando falam que: 

[...] a cultura e hábitos são fatores duradouros que permanecem 
arraigados na sociedade e, acima de tudo são capazes de condicionar 
a experiência do objeto pelo homem, então, estes se apresentam 
como ferramenta norteadora para que mesmo diante toda 
inconstância da sociedade, seja possível projetar espaços, habitações 
e objetos que possam ser apropriados pelos usuários de forma 
singular e com total liberdade, respeitando as novas necessidades que 
surgem ao evoluir dos anos.  

É necessário repensar e atualizar a casa contemporânea, adequando-a aos 

novos modos de viver e aos novos tipos de família. Pensar em novas configurações 

que atendam às demandas da vida contemporânea, ou resgatar modelos tipológicos 

que já tenham sido usados com sucesso anteriormente, como o caso dos edifícios 

com diferentes tipos de unidades, muito popular nos anos 1960, e que deixaram de 

ser viáveis devido aos procedimentos de produção em série adotados, onde o imóvel 

passou a ser olhado como uma mercadoria. De acordo com Tramontano (2006), esse 

tipo de edificação fornecia uma variedade de perfis familiares pertencentes a diversas 

faixas de renda, o que possibilitava o exercício da convivência com as diferenças e 

estimulava a solidariedade e a tolerância. Atualmente, os edifícios e os condomínios 

se transformaram em verdadeiras fortalezas, onde as afinidades por renda é o capital 

social destas comunidades, alheios às diferenças, e reforçando o sentimento 

separatista com o mundo exterior, do tipo: dentro-limpo/fora-sujo ou dentro-

seguro/fora-perigoso. De uma maneira geral, as novidades apresentadas pelo 

mercado imobiliário nacional têm focado bastante na “glamourização” dos espaços, 

na assinatura de grife e raramente se debruçam sobre as atividades cotidianas que 
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refletem diretamente sobre o dimensionamento e planejamento dos espaços, nem 

tampouco sobre as relações entre os ocupantes destes espaços. Entretanto existem 

exceções, como a incorporadora Gaúcha Wikihaus que desde 2014 desenvolve 

projetos em co-living e que em 2016 lançou o seu primeiro grande empreendimento 

em co-living, o Cine Teatro Presidente, depois de discutir, de forma colaborativa com 

os seus potenciais clientes, a melhor maneira de viver uma vida compartilhada. Uma 

outra ressalva é a incorporadora paulista Vitacon, que investiu no conceito de morada 

compacta e inteligente em áreas super valorizadas e de alta infraestrutura, na cidade 

de são Paulo. 

A diversidade dos hábitos e a pluralidade das necessidades colocam em xeque 

as habitações massificadas disponíveis no mercado atual, onde estes novos modelos 

familiares e novos contextos sociais deveriam estimular o desenvolvimento de 

produtos alternativos que possuíssem estratégias flexíveis para atender essa 

demanda. E essa flexibilidade poderia ser entendida como condição adaptativa do 

espaço, onde a realização de modificações não alteram o projeto inicial, como também 

pode ser entendida relativa estritamente ao uso, ou ainda como uma característica do 

sistema construtivo. 

Em meio a esse mundo globalizado, conectado e individualista, uma tentativa 

de resgate do senso de comunidade vem acontecendo através das residências 

compartilhadas, onde grupos se formam para exercer a coletividade. Geralmente, 

essa comunidade é formada por pessoas que habitam quartos individuais e dividem 

espaços comuns como sala, cozinha, lavanderia e banheiros. A razão de viver 

coletivamente não se baseia exclusivamente na divisão de gastos, mas na experiência 

de viver coletivamente, de pertencimento, da troca de experiências e de ter a 

oportunidade de se relacionar com pessoas com quem se compartilha afinidades. O 

interessante é que estas foram as mesmas razões pelas quais as pessoas fundaram 

o co-housing, na Dinamarca dos anos 1960, em busca de um senso de comunidade 

e pertencimento. E essa tendência talvez possa ser explicada como uma tentativa de 

resgate de valores e, de certa forma, uma reação ao meio externo. O coletivo e essa 

rede de afeto vêm para compensar, apoiar e se fortalecer como grupo para enfrentar 

o mundo exterior, competitivo, perigoso e opressivo. 

O mercado imobiliário precisa entender, que mediante à diversidade familiar 

existente, o tipo de imóvel que vem sendo produzido já não atende às necessidades 

de muitos núcleos familiares. Geralmente, as novidades do mercado estão de acordo 
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com os interesses dos seus próprios investidores, e os novos empreendimentos 

raramente são desenvolvidos de modo participativo. Desta forma, a repetição de 

padrões tradicionais vem se perpetuando indiscriminadamente, indiferente às 

importantes mudanças sociais que vem acontecendo. É preciso oferecer alternativas 

para atender esse nicho do mercado. 

 

2.2. ENTENDENDO O CO-LIVING 

A economia compartilhada surgiu depois da crise de 2008 e vem crescendo 

desde então, mudando a maneira como nos relacionamos com o acesso a bens 

materiais e serviços. Carneiro e Carneiro (2017, p.04) ressalta que o modelo 

capitalista exige de nós um consumo e um acúmulo de bens cada vez maior e a última 

crise financeira mundial de 2008 nos mostrou que este modelo de consumo não é 

nada sustentável. Esta nova geração adepta ao Netflix, Spotify8 e ao Kindle9, acumula 

bem menos coisas do que as gerações anteriores e não tem a compra de um imóvel 

ou um carro, como uma prioridade. Para esta nova geração, o ser e o experimentar 

parecem ter um papel mais importante do que o ter e acumular. Segundo Lucas 

Vargas10, presidente do portal de imóveis VivaReal, existem dois fatores que 

contribuíram para o crescimento do co-living: o primeiro diz respeito ao estilo de vida, 

onde é cada vez maior o número de pessoas acima dos 35 anos, solteiro ou 

divorciado, de classe média alta, que priorizam a localização e a praticidade na hora 

de escolher um imóvel, assim como também executivos e estudantes, pelo seu estilo 

de vida; e o segundo fator diz respeito ao fato que apartamentos compactos, com no 

máximo 50m², são os mais procurados por investidores pela sua capacidade de 

liquidez. 

Primeiramente surgiram os espaços de co-working, que são escritórios 

compartilhados por profissionais liberais e nômades digitais que não somente desejam 

reduzir despesas, mas também compartilhar ideias e estar entre os seus. Depois do 

sucesso do co-working, empreendedores passaram a acreditar que as pessoas 

estavam dispostas a compartilhar mais do que o espaço de trabalho e apostaram em 

habitações compartilhadas, que foram chamadas de co-living, talvez por influência do 

                                            

8 Spotify é uma plataforma sueca, criada em 2008, que permite aos assinantes o acesso a um 
acervo de mais de 30 milhões de músicas mediante o pagamento de uma mensalidade. 

9 Kindle é um leitor de livros digitais desenvolvido pela Amazon em 2007. 
10 Artigo disponível em: https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/imoveis-a-onda-do-coliving-

veio-para-ficar/ 9. Acesso em 01 jun. 2018)  
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nome do seu predecessor. Em 2016 a We Work (Figura 2.2), empresa americana 

pioneira em co-working, apostou no co-living e fundou uma nova empresa chamada 

We live, que se tornou uma das referências em co-living em Nova York. 

 

Figura 2.2 FILIAL INGLESA DA WE WORK EM MORGATE, LONDRES. 

 
FONTE: Disponível em: https://www.director.co.uk/11356-2-wework-advertising-feature-space-to-

grow/. Acesso em: 02 jun. 2018. 

 

Não existe um consenso na literatura em relação aos intervalos de tempo onde 

se iniciam e terminam as três últimas gerações. Entretanto, segundo Oliveira (2012) 

baby boomer11 refere-se àqueles nascidos entre 1940 e 1960 e a geração X, designa 

os nascidos entre 1960 e 1980. De acordo com Lombardia (2008) a geração Y 

corresponde aos nascidos entre 1980 e 2000, entretanto, de acordo com outros 

autores, a geração Y é também conhecida como geração do milênio ou Millennials, 

como veremos mais adiante.  

Uma das grandes diferenças entre estas três gerações é que as duas primeiras 

foram influenciadas por meios de comunicações passivos e unidirecionais, como a TV 

e o rádio, enquanto que a geração Y (Millennials) nasceu em meio ao advento da 

internet, um meio de comunicação novo, interativo e multidirecional. Assim nasce um 

novo perfil de consumidor cuja característica mais importante é a mobilidade nas 

comunicações. 

                                            

11 Baby boomers é a expressão em Inglês que pode ser entendido como “aqueles nascidos 
durante a explosão demográfica” que ocorreu nos Estados Unidos, após o fim da segunda guerra 
mundial. 

https://www.director.co.uk/11356-2-wework-advertising-feature-space-to-grow/
https://www.director.co.uk/11356-2-wework-advertising-feature-space-to-grow/
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Segundo Oliveira (2012), a geração baby boomer foi a responsável pela quebra 

de diversos paradigmas, foi uma geração muito contestadora que saía às ruas para 

reivindicar os seus direitos, e assim, foi responsável por muitos avanços sociais como 

a emancipação feminina e a tão sonhada paz mundial. Essa geração presenciou 

também grandes acontecimentos tecnológicos, como a chegada do homem à lua e o 

aparecimento da televisão. 

Ainda de acordo com Oliveira (2012), a geração seguinte foi bastante 

influenciada pelos programas de televisão, tanto no que diz respeito ao lazer como na 

sua educação. Lombardia (2008) também concorda com o impacto que a evolução 

tecnológica teve sobre a vida desta geração, estimulando uma nova maneira de viver 

e acelerando o ritmo da vida diária. Essa geração é bastante pertinente no quesito 

tecnologia pois ela serve como um elo de transição entre a geração que antecede 

(baby boomers) e aquela que desfruta (geração Y) a chegada da internet. A geração 

X presenciou uma grande expansão dos meios de comunicação (TV, telefonia e telex) 

em um ritmo antes nunca visto, porém ainda sem integração e conectividade. 

O termo Millennials, foi cunhado por Nile Howe e William Straus em seu livro 

“Millennials rising: The next great generation” (2000), para descrever esta geração e 

segundo eles, envolve aqueles nascidos entre 1981 e 1993. É a primeira geração 

globalmente conectada, graças ao advento da internet e essa conectividade mudou 

bastante os valores, as prioridades e a maneira de se relacionar e viver. É claro que 

não se pode generalizar essa realidade, haja visto que existem grandes diferenças 

políticas, sociais e econômicas ao redor do mundo, tornando essa conexão global 

bastante relativa de um lugar para outro. 

Sabe-se que o homem é um ser social e que a vida em grupo sempre esteve 

presente ao longo da nossa história. Já existiram diversos tipos de morada 

compartilhada, entretanto o co-living se difere dos demais por atender demandas da 

vida atual, tais como morar em um bairro central e ter à disposição serviços que 

facilitem a vida, como um co-working e uma lavanderia.  

Então, o co-living é uma morada compartilhada, que atende na sua maioria 

estudantes e jovens profissionais, que passarão uma parte de suas vidas dividindo 

espaços e experiências, porém podendo usufruir da sua privacidade, quando 

desejada. A maioria das unidades habitacionais em co-living possui independência 

das áreas comuns, no que diz respeito às necessidades básicas do dia a dia, como 

uma pequena copa e banheiro privativo. 
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O co-living é geralmente confundido com um movimento social dinamarquês da 

década de 1970, chamado de co-housing, que é um modelo sustentável de morar 

onde os moradores possuem casas individuais, entretanto privilegiam o senso de 

comunidade através do compartilhamento de áreas de convivência. No co-housing 

(Figura 2.3) um grupo de pessoas com um propósito em comum, se reúnem, compram 

o terreno, desenvolvem o projeto e depois juntos administram a comunidade, 

assessorado por um mediador de co-housing. 

 

Figura 2.3 - EXEMPLO DE UM PROJETO DE CO-HOUSING EM CAMBRIDGE, INGLATERRA. 

 
FONTE: https://www.molearchitects.co.uk/projects/housing/k1-cambridge-co-housing/  

Acesso em: 04 jun. 2018. 

 

No Brasil, a arquiteta Lilian Lubochinski está à frente do co-housing Brasil, 

através do Co-lares, fundado em agosto de 2013. Desde então ela tem atuado como 

mediadora para a implantação de Co-lares em todo o Brasil e tem ajudado bastante 

para a divulgação do tema através de palestras e workshops. Em um vídeo12 no 

Youtube, ela explica que existem dois tipos de morada colaborativa em vigência no 

momento: o co-housing e o co-living. Talvez essa confusão seja devido ao tema ser 

muito recente e também por serem palavras de origem inglesa. Assim ela trabalha 

com palavras em português para familiarizar o grande púbico, onde co-living se 

                                            

12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fJnp74_AmR4. Acesso em: 04 jun. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJnp74_AmR4
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entende como Co-lar, uma moradia colaborativa apenas, enquanto que o co-housing, 

é entendido por Co-lares, um conjunto de lares colaborativos. 

 Enquanto que o co-housing é desenvolvido com a ajuda de um mediador para 

assistir a um grupo de pessoas interessadas na implantação do condomínio 

geralmente autofinanciado, no co-living os moradores não participam do processo de 

implantação, nem tampouco são investidores da empreitada. Os moradores do co-

living são apenas inquilinos e os atrativos aqui são geralmente de ordem prática como: 

a localização privilegiada, as instalações modernas e uma taxa única de condomínio, 

incluindo uma variedade de serviços como água, luz, gás, internet e TV a cabo. 

O co-living é também confundido com a república de estudantes e a residência 

universitária. A primeira refere-se a uma comunidade onde a redução do custo da 

moradia é a principal razão pela qual a comunidade é criada a priori. Cada um vive 

independentemente e dividem, por uma questão de custos, a cozinha e os banheiros. 

Já a residência universitária é um alojamento de apoio a estudantes em situação 

socioeconômica vulnerável e que são pré-selecionados mediante processo seletivo. 

No co-living, o preço do aluguel não é o seu maior atrativo, até porque os aluguéis dos 

empreendimentos pesquisados estão acima da média, mas a oportunidade de morar 

em um lugar central, assistido por uma ótima infraestrutura de serviços e com fortes 

perspectivas de interação social com seus pares. 

Assim, acredito que o co-living está mais próximo de um hostel pela sua 

filosofia, entretanto o nível de privacidade e a sua finalidade é bem distinta. Enquanto 

que um hostel tem a função de alojamento compartilhado temporário, onde o usuário 

geralmente está em viagem dividindo quarto, banheiro e espaços sociais por preços 

atrativos, o co-living tem a função de lar temporariamente ou não, com uma unidade 

habitacional completamente independente do todo compartilhado. No co-living tem-se 

a opção de interagir quando quiser, pois, na sua unidade habitacional, o indivíduo 

pode desfrutar de sua total privacidade. 

Existem algumas empresas que trouxeram outros olhares para o co-living, 

como a americana The Roam, que possui empreendimentos em co-living em grandes 

cidades, como Miami, Bali, Tóquio e Londres e desde que seja um membro desta 

comunidade, pode-se mudar de endereço quantas vezes quiser, sem custos 

adicionais. Já a empresa Podshare, levou o minimalismo ao seu extremo e 

comercializa “casulos”, unidades mínimas de habitação, para moradores temporários 

e globe-trotters, em Los Angeles e Califórnia. Aqui o nível de privacidade é mínimo, 
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haja vista que as camas não possuem cortinas como nos quartos compartilhados do 

hostel, e a razão dessa exposição é inibir comportamentos inapropriados entre os 

usuários (Figura 2.4). 

‘ 
Figura 2.4 A EMPRESA AMERICANA PODSHARE, CALIFÓRNIA. 

 
FONTE: Disponível em: https://www.businessinsider.com/podshare-is-like-a-hostel-and-hotel-

combined-2016-5. Acesso em: 06 jun. 2018. 
 

Hoje em dia já existem empresas especializadas em co-living ao redor do 

mundo, como The Collective, empresa inglesa que lançou no ano passado o seu 

segundo empreendimento autointitulado “o maior edifício em co-living do mundo, The 

Collective Stratford (Figura 2.5), que seguiu o mesmo sucesso do primeiro 

empreendimento, The Collective Old Oak (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.businessinsider.com/podshare-is-like-a-hostel-and-hotel-combined-2016-5
https://www.businessinsider.com/podshare-is-like-a-hostel-and-hotel-combined-2016-5
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Figura 2.5 THE COLLECTIVE STRATFORD, LONDRES, INGLATERRA. 

 
FONTE: Disponível em: https://www.thecollective.com/blog/news/the-collective-granted-planning-

permission-in-stratford-london/. Acesso em: 08 jun. 2018. 

 

Figura 2.6 THE COLLECTIVE OLD OAK, LONDRES, INGLATERRA. 

 
FONTE:https://www.propertyweek.com/resi/old-oak-scheme-tests-investor-appetite-for-co-living-

assets/5089708.article. Acesso em: 08 jun. 2018. 

 

No Brasil, pode-se dizer que a incorporadora gaúcha Wikihaus saiu à frente 

lançando um dos primeiros empreendimentos em co-living do país, desenvolvido de 

forma colaborativa através de workshops onde se discutiram maneiras de morar de 

https://www.thecollective.com/blog/news/the-collective-granted-planning-permission-in-stratford-london/
https://www.thecollective.com/blog/news/the-collective-granted-planning-permission-in-stratford-london/
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forma compacta e compartilhada. O Cine Teatro Presidente é um projeto arrojado que 

transformou um antigo cinema de Porto Alegre em um edifício residencial em co-living 

com 58 apartamentos, variando entre 35 e 59 m² (Figura 2.7).  

 

Figura 2.7 CINE TEATRO PRESIDENTE, PORTO ALEGRE, RS. 

 
FONTE: Disponível em: http://www.dimovel.com.br/venda-apartamento-floresta-porto-alegre,10872. 

Acesso em: 11 jun. 2018. 

 

Já aqui em Natal o primeiro empreendimento em co-living da cidade já está em 

fase de construção e foi um sucesso de vendas. O empreendimento foi todo 

comercializado em quotas para empreendedores locais que viabilizaram o projeto. O 

responsável pelo projeto é o escritório de arquitetura Abreu e Barros, que incentivou 

os investidores, a construtora Macam, a fazer um projeto inovador e trazer para a 

cidade uma nova proposta de moradia para o público jovem. Assim nasceu o The 

Dorm residencial (Figura 2.8), um empreendimento em co-living projetado para 

atender as necessidades de estudantes e jovens professionais, com características 

http://www.dimovel.com.br/venda-apartamento-floresta-porto-alegre,10872
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próprias para promover a integração entre seus moradores e desenvolver o senso de 

pertencimento e comunidade. Este projeto será discutido mais adiante no capítulo 3.3, 

onde será analisado como um dos estudos de referência deste trabalho.  

 

Figura 2.8 THE DORM, NATAL, RN. 

 
 FONTE: ESCRITÓRIO ABREU & BARROS, 2018. 

 

De acordo com Moacir, engenheiro-sócio da construtora MACAM, em 

entrevista exclusiva para esta pesquisa, é possível ver a potencialidade do mercado 

para estudantes oriundos de outros estados e do interior, onde a maioria das opções 

de moradia no entorno da UFRN são frutos de reformas muito simples ou edifícios de 

quitinetes concebidos sem nenhuma pretensão estética. Não existia no mercado um 

produto destinado aos estudantes e jovens profissionais, contendo serviços e 

conveniências para facilitar a vida dos seus moradores. Esse projeto foi desenvolvido 

buscando resolver alguns dilemas percebidos pelos arquitetos em visitas a vários 

edifícios que oferecem acomodação para estudantes, trazendo um produto inovador 

para o mercado local. 

Nota-se que o co-living tem se desenvolvido a partir de iniciativas privadas, 

enquanto que o co-housing é formado por um grupo de famílias interessadas em viver 

de forma colaborativa e o investimento necessário para a implantação do 

empreendimento será custeado pelos próprios envolvidos. Já co-working surgiu da 

necessidade de se agrupar para juntos enfrentar as dificuldades do início da carreira 

profissional, montando um escritório bem equipado para ser utilizado de forma 
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colaborativa. O co-living surgiu inicialmente para possibilitar uma habitação compacta 

em uma área central, próximo ao trabalho, onde os custos dos alugueis são 

geralmente proibitivos para estudantes e jovens profissionais. Entretanto, morar de 

forma colaborativa não envolve apenas a redução de gastos, possibilita também a 

formação de grupos familiares com afinidades e ideais comuns, resgatando um senso 

de pertencimento difícil de encontrar no ambiente individualista e competitivo da 

cidade grande. 

Essas iniciativas foram estimuladas pela inexistência de um produto que 

atendesse as necessidades do grupo em questão. Entretanto, quando os investidores 

do ramo imobiliário percebem a oportunidade de negócio eles prontamente viabilizam 

um produto, que no fim se distancia muito do princípio gerador da ideia original. A 

viabilização comercial da proposta vem geralmente “glamourizada” e com um forte 

apelo ao status social, vendendo um novo modo de morar ou um novo lifestyle. Essa 

proposta de caráter estritamente comercial dificilmente vai ser acessível ao grupo 

gerador da ideia inicial. Entretanto esse produto vai atender um cliente, que possuindo 

as condições financeiras necessárias vai se encantar com a oferta devido ao apelo da 

“novidade”, sem, entretanto, possuir as necessidades para qual esse produto foi 

inicialmente desenvolvido. 

 

2.3. A RELEVÂNCIA DAS ÁREAS COMUNS COMPARTILHADAS 

Nos anos 1970, frente às dificuldades da vida cotidiana em uma sociedade pós-

industrial, um grupo sueco desenvolveu uma comunidade com uma nova proposta 

para o dia-a-dia, The new everyday life approach, onde se buscava um equilíbrio do 

binômio “vida / trabalho” e uma visão mais igualitária da sociedade. Assim, nesta nova 

sociedade, uma zona intermediária foi criada para servir como uma área mediadora 

entre as habitações e os setores públicos e privados, procurando, desta forma, 

reorganizar e integrar em um mesmo lugar trabalho, casa e saúde. É desta abordagem 

que se desdobram as comunidades colaborativas, tais como co-living e o co-housing, 

e é desta zona intermediária que se originam os espaços compartilhados. 

De acordo com Horelli (2013, p.01, tradução nossa) “É surpreendente como a 

importância dos espaços compartilhados tem sido subestimada, apesar do seu papel 

significativo na coprodução da comunidade”. 

Acredito que por se tratar de um tema ainda novo, não foi encontrado material 

que tratasse sobre a importância dos espaços compartilhados especificamente em 
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edifícios em co-living. Entretanto, foram encontrados alguns trabalhos que tratavam 

sobre a importância dos espaços compartilhados em co-housing, assim como em 

residências universitárias, e estes foram bastante significativos para o 

desenvolvimento deste trabalho, por se tratar de comunidades semelhantes àquela 

que aqui é abordada. 

De uma maneira geral, o co-housing apresenta uma literatura bastante 

consistente em relação aos princípios básicos de desenho para estimular a interação 

social nas áreas compartilhadas, as quais adotam grande parte dos princípios do 

desenho urbano identificados como relevantes para promover a interação social nas 

áreas públicas. Assim, observando projetos em co-housing podemos notar 

características comuns entre eles, como a existência de espaços comunitários 

internos e externos, boa visibilidade e acesso fácil a áreas compartilhadas, transição 

gradual entre o privado e o público através de zonas semiprivadas, circulação para 

pedestres e a redução da área privada nas unidades com a intenção de promover 

atividades sociais fora da unidade, disponibilizando espaços compartilhados, como a 

lavanderia, a cozinha e a sala de TV comunitária. 

Em seu artigo intitulado Designing neighborhood for social interaction, Jo 

Williams reitera que os fatores chaves do desenho que influenciam diretamente na 

interação social são a divisão dos espaços e as circulações, e que o posicionamento 

central dos espaços compartilhados estimula a participação e a unidade no grupo. 

Através de dois estudos de caso realizados em comunidades em co-housing na 

Califórnia, a autora apresenta como resultado da pesquisa os fatores que podem 

estimular a interação social nos grupos. 

Ambas comunidades se encontram em áreas urbanas, porém apresentam 

características distintas, tais como densidade e tamanho. A comunidade A possui 31 

residentes enquanto que a comunidade B, apesar de possui 67 residentes, é menos 

densa do que a comunidade A. Outra diferença é em relação a transição entre os 

espaços privados e compartilhados, onde a comunidade A não possui espaços 

intermediários enquanto que a comunidade B os possui. 

Através de diários de bordo distribuídos aos moradores foi possível descobrir 

que grande parte do tempo (62%) os moradores passam fora das comunidades, e 

quando estão dentro passam boa parte do seu tempo (32%) nas suas casas e apenas 

uma parte de seu tempo (6%) é gasto nos espaços compartilhados ou semiprivados. 

E pode-se dizer que estas interações sociais são distintas dependendo dos espaços 
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– interações formais e prolongadas se desenvolvem nos espaços internos enquanto 

que as interações breves e informais acontecem nos espaços abertos (WILLIANS, 

2005). 

Outro dado importante da pesquisa é a descoberta de fatores que afastam os 

usuários das áreas comuns e alguns deles são de ordem administrativa como a 

escolha inadequada do mobiliário a ser utilizado e a sua manutenção. Em relação ao 

dimensionamento dos espaços, o subdimensionamento, tanto quanto o 

superdimensionamento, podem afastar os moradores levando ao desconforto no 

desenvolvimento das atividades ou trazendo a sensação de inadequação ou 

ociosidade de espaço. Segundo os moradores, a visibilidade das áreas 

compartilhadas é de grande relevância para uma utilização mais efetiva por parte do 

grupo, se tornando mais convidativa através da visualização do seu uso e talvez 

desmistificando algumas crenças inibidoras de ordem pessoal. 

Em relação aos aspectos projetuais, o trabalho aponta que apesar da alta 

densidade e a aproximação entre as unidades serem fatores desejados para estimular 

a interação social do grupo, as áreas intermediárias são imprescindíveis para a 

transição entre os espaços público e privado. No caso da comunidade A, que não 

possui estes espaços, é percebida a presença de barreiras, como jardins e cortinas.  

Foi também apontado pelos usuários que a inexistência de uma lavanderia e a 

diminuta área destinada à cozinha dentro da unidade habitacional é uma estratégia 

eficiente para estimular a utilização da cozinha e da lavanderia compartilhada, que 

funcionam muito bem como espaços de integração social.  

Em relação à disposição das unidades, os agrupamentos proporcionam mais 

interação social do que a disposição linear. Entretanto ainda de acordo com Willians 

(2005, p. 214), essa disposição em agrupamentos deve ser em torno de um eixo 

compartilhado central e com alta visibilidade, caso contrário essa disposição pode 

funcionar como um elemento segregador e criador de subgrupos dentro da 

comunidade. Uma boa ideia para resolver essa questão é distribuir diferentes funções 

e usos ao longo dos agrupamentos, em caráter rotativo ou não, estimulando assim o 

deslocamento e a interação com moradores de outros agrupamentos e assim evitando 

sentimentos de posse e/ou territorialistas. 

Em relação à eficiência das áreas compartilhadas Willians (2015, p.226) conclui 

que o design possui um papel importante na integração social, onde a densidade e o 

layout, a divisão dos espaços públicos e privados e a qualidade e a funcionalidade 
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das áreas compartilhadas são peças chaves para o sucesso do empreendimento. 

Entretanto, a complexidade das inter-relações entre o social, o pessoal, as variáveis 

do projeto e a oportunidade, torna impossível quantificar isoladamente quais são os 

fatores com maior impacto na interação social. 

Outro estudo de caso relevante para entender a importância das áreas 

compartilhadas para um edifício em co-living, foi a pesquisa desenvolvida pela 

finlandesa Liisa Horelli, intitulado The role of shared space for the building and 

maintenence of community from gender perspective, que acompanha por mais de 30 

anos uma comunidade em co-housing nos arredores de Helsinki, com o objetivo de 

descobrir o papel dos espaços compartilhados na manutenção do senso de 

comunidade.  Apesar de a pesquisadora ter acompanhado esta comunidade desde a 

sua criação, em 1980, por tanto tempo, o recorte relevante para este capítulo foi o 

intervalo chamado período de estagnação, entre os anos de 1985 e 1995, onde a 

edificação central que compreendia os espaços compartilhados pegou fogo e a 

comunidade prosseguiu por 10 anos sem um espaço de integração social e somente 

em 1996 a edificação é reerguida. 

De acordo com Horelli (2005, p.13), o incêndio foi o beijo da morte para a vida 

comunitária, pois a arena onde se desenvolviam as colaborações e os cuidados com 

o grupo já não mais existia. A integração para as atividades formais e informais se 

deteriorou ao longo do tempo assim como a integração que antes havia entre adultos 

e crianças. A sinergia que antes havia entre as famílias aos poucos se centralizou em 

cada grupo familiar e aos poucos as atividades de cada família foi se desenrolando 

cada vez mais fora da comunidade. 

Segundo Horelli (2005), as áreas comuns possuem 03 papéis importantes em 

uma comunidade colaborativa:  

[...] ser uma arena onde atividades são desenvolvidas, ser um símbolo 
essencial para esta vida compartilhada e ser também um meio de 
autoregulação da integração/desintegração do grupo. (HORELLI, 
2005, p.14, tradução nossa). 

Apesar das áreas compartilhadas funcionarem como uma infraestrutura de 

suporte da vida cotidiana, onde a sua importância é indiscutível, elas não são 

suficientes para manter aceso o espírito comunitário. No estudo de caso em questão, 

os 10 anos que se passaram sem a edificação central compartilhada mudaram 

significantemente o contexto da comunidade e a sua reconstrução não foi suficiente 
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para resgatar o espírito de comunidade perdido no grupo. Depois da sua reconstrução, 

o edifico central passou a ser utilizado de maneira esporádica e individual ou utilizada 

como salão de festas para eventos privados. A comunidade hoje mais parece um 

condomínio convencional de casas. 

A MSCBA (Massachusetts State College Building Authority) é uma entidade 

que planeja, projeta, financia e constrói toda as instalações estudantis em um total de 

09 campus universitários no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e 

mediante a observação do insucesso de algumas áreas compartilhadas em integrar 

os estudantes, vieram algumas perguntas: O que faz um espaço compartilhado obter 

sucesso? Que tipo de espaços representam um impacto positivo na vida pessoal, 

social e acadêmica dos estudantes? Diante desses questionamentos, a entidade 

resolveu contratar uma empresa para realizar, em 15 residências universitárias por 

ela construída, uma análise pós-ocupacional com o intuito de descobrir aspectos 

quantitativos e qualitativos nos espaços compartilhados e os seus efeitos na vida 

estudantil comunitária. Antes de iniciar a elencar os resultados obtidos na APO, 

Nugent (2012) expõe no início do seu artigo, intitulado Residential commom places 

that really work, a atual situação das residências universitárias: 

[...] o ensino acadêmico tem trabalhado com projetos que cada vez 
mais demandam a interação social, através de diferentes meios e 
utilizando diferentes tipos de aprendizado e a residência universitária 
deverá estar em sintonia com estas mudanças [...] e em segundo 
lugar, a residência universitária não se comporta mais de forma 
compartimentada, pois através da internet o estudante não se 
encontra restrito a um espaço físico para desenvolver algumas 
atividades, como estudar e conversar com amigos. E ainda, as 
mensagens de texto e o Facebook substituíram os corredores, que 
antes funcionavam como locais de interação informal.  
Paradoxalmente, as mídias sociais podem leva-los ao isolamento, e 
para agravar ainda mais a situação, os espaços comuns das 
residências universitárias que foram projetadas para gerações 
anteriores contemplavam pouco espaço para a interação social. 
(NUGENT, 2012, p.2, tradução nossa). 

Após analisar os dados coletados através de uma análise pós-ocupacional, foi 

possível reconhecer alguns padrões e assim detectar algumas características 

presentes nos ambientes com maior integração social. Ainda de acordo Nugent (2012, 

p.3) os estudantes querem ver e serem vistos, então, espaços abertos são mais 

populares do que espaços fechados, pois qualquer barreira visual pode ser um 

empecilho para o estudante se engajar nas atividades em desenvolvimento. Quando 
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o isolamento é necessário para o bom desempenho das atividades a serem 

desenvolvidas, painéis de vidro podem fornecer o isolamento acústico necessário sem 

comprometer o contato visual e a sua conectividade. Além disso, espaços fechados 

ou com pouca visibilidade podem inspirar falta de segurança. 

Outro aspecto relevante descoberto é que os estudantes se sentem menos 

intimidados em participar de atividades em espaços multiuso, em detrimento de 

espaços onde exclusivamente se desenvolvem apenas uma atividade, até mesmos 

quando uma destas atividades envolvidas é parcialmente prejudicada devido as 

interferências com as outras atividades. Espaços que são vistos como meramente 

funcionais, como a lavanderia, podem se tornar polos de integração social caso sejam 

bem projetados e combinados com outras funções, tornando a atividade uma 

diversão, como por exemplo adicionar uma sinuca ou totó à lavanderia ou locá-la nas 

proximidades de um jardim (Figuras 2.9 e 2.10). As interações sociais podem ser 

percebidas em escalas de proximidade: o amigo de quarto, o amigo de andar e o 

amigo de outro bloco, desta forma, a distribuição dos espaços comuns é de suma 

importância para proporcionar uma boa interação. Quando existem unidades 

habitacionais também compartilhadas, é importante que se criem espaços reservados, 

com assento para uma ou duas pessoas, distribuídos ao longo das circulações e halls, 

possibilitando momentos de intimidade para receber uma ligação ou se ter uma 

conversa (NUGENT, 2012). 

A relação do estudante com o espaço é mais efetiva quando seu nível de 

conforto é elevado e isso está ligado à sua possibilidade de interação com o ambiente, 

personalizando-o e identificando-o como seu, não importa se em nível de unidade 

habitacional, pavimento ou edificação. Alguns itens podem ser previstos no projeto, 

como a flexibilidade do mobiliário nas áreas compartilhadas e quadros interativos para 

informações, avisos ou anúncios. Os estudantes apontaram o desconforto térmico, a 

baixa ou excessiva luminosidade, o isolamento acústico ineficiente e a baixa qualidade 

e/ou inadequação do mobiliário como razões pelas quais eles não utilizavam certos 

ambientes. No que diz respeito à iluminação artificial, o projeto deverá estar atento 

que a edificação se torna mais ativa durante a noite e este fato deverá ser levado em 

conta para que as áreas comuns sejam bem iluminadas e que, através de um projeto 

luminotécnico eficiente, o espaço seja convidativo ao uso. Foi percebido que quando 

os materiais utilizados foram escolhidos apenas devido à sua baixa manutenção e alta 

durabilidade, isso paradoxalmente não inspirava cuidados por parte dos alunos e 
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ainda desencadeava atos de vandalismos e depredação. No entanto, ambientes 

acolhedores similares àqueles encontrados em casa faziam brotar sentimento de 

orgulho, pertencimento e cuidado com o lugar. O uso excessivo de cores sem algum 

propósito pode causar um efeito repulsivo nos estudantes, pois geralmente eles os 

associam a espaços infantis e pré-escolares; assim, as cores devem e podem ser 

utilizadas desde que possuam uma função, seja ela zoneadora, indicativa ou 

facilitadora para o desenvolvimento de certas atividades. Em relação ao mobiliário, foi 

entendido que a variação dos tipos de assentos (sofá, chaise, cadeira, poltrona, 

banqueta, pufe) é bastante positiva, gerando uma gama de possibilidades para 

satisfazer cada gosto, e que, preferencialmente, este mobiliário possua fácil 

mobilidade e que o layout seja flexível, se adequando desta forma a diferentes usos e 

funções (NUGENT, 2012). 

 
Figura 2.9 LAVANDERIA – VAN PETER HALL, UNIVERSIDADE DE MASSACHUSETTS. 

 
FONTE: Disponível em: http://www.hmfh.com/wp-content/uploads/2016/01/Nugent_Residential-

Common-Spaces-That-Really-Work-V41N1.pdf. Acesso em: 15 Ago. 2018.  

 

 

 

 

 

 

http://www.hmfh.com/wp-content/uploads/2016/01/Nugent_Residential-Common-Spaces-That-Really-Work-V41N1.pdf
http://www.hmfh.com/wp-content/uploads/2016/01/Nugent_Residential-Common-Spaces-That-Really-Work-V41N1.pdf
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Figura 2.10 ESPAÇO COMPARTILHADO MULTIUSO – VAN PETER HALL, UNIVERSIDADE DE 
MASSACHUSETTS 

 
 

FONTE: Disponível em: http://www.hmfh.com/wp-content/uploads/2016/01/Nugent_Residential-
Common-Spaces-That-Really-Work-V41N1.pdf. Acesso em: 20 Ago. 2018. 
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http://www.hmfh.com/wp-content/uploads/2016/01/Nugent_Residential-Common-Spaces-That-Really-Work-V41N1.pdf


46 
 

2.4. O EDIFÍCIO E A RELAÇÃO COM A CIDADE 

O passo acelerado de nosso ritmo diário na vida urbana, aliado aos crescentes 

índices de violência, que aumentam a sensação de insegurança e a falta de 

infraestrutura pública, levaram a um distanciamento cada vez maior entre o indivíduo 

e a cidade. Aos poucos, surgiram os condomínios verticais e horizontais, que por trás 

de altos muros, procuram compensar a vida que se tinha outrora, livre do 

confinamento imposto pelo crime, onde se podia desfrutar de tudo que havia além dos 

limites da vida privada. 

Elementos como grandes e contínuos muros, altas grades e imensos portões, 

muitas vezes ainda incrementados com um aparato intimidador de segurança, vão aos 

poucos alterando a paisagem urbana das cidades, interferindo na permeabilidade 

visual e, paradoxalmente, inspirando insegurança para quem se encontra do lado de 

fora dos altos muros.  

De acordo com Shahlaei e Mohajeri (2015), o espaço exterior é o meio 

ambiente natural do ser humano e que ele depende deste espaço para a sua 

integridade física e mental. Entretanto, este mesmo espaço pode não ser tão 

convidativo e possuir aspectos que possam pôr em risco a vida humana. São estes 

aspectos negativos que fazem brotar a necessidade de criar espaços fechados para 

assegurar a sobrevivência em meio ao perigo e a insegurança do mundo exterior. Já 

o espaço interior foi criado pelo homem quando, apesar de estar intrinsicamente ligado 

ao seu meio ambiente natural, precisava seguir o seu próprio ritmo e não poderia mais 

ficar à mercê das intempéries, nem refém dos seus ciclos naturais, como o desenrolar 

do dia ou as variações das estações do ano. É nessa necessidade de construir o 

próprio espaço, onde realizamos nossos desejos e dominamos o espaço com a nossa 

presença. 

Segundo Amaral (2008, p.12) “a cidade é vivenciada exatamente nos espaços 

onde se encontram o público e o privado, e principalmente onde são estabelecidas as 

relações entre eles, onde a vida pública encontra a riqueza dos dois mundos.”.  Jane 

Jacobs, em seu livro “Morte e vida de grandes cidades” (2014), nos alerta sobre a 

necessidade de se entender o papel das ruas e calçadas e sua intrincada rede de 

controles voluntários, fazendo entender a importância de edifícios de uso misto para 

a segurança da cidade, aumentando assim a rede de observadores e 

consecutivamente, a sensação de segurança. 
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A publicação intitulada Active design: shaping the sidewalk experience, 

produzido pelo departamento de planejamento urbano da cidade de Nova York, afirma 

que a cidade de Nova York sempre esteve presente na luta contra a obesidade de 

seus cidadãos procurando disponibilizar as ferramentas necessárias para estimular 

um estilo de vida mais saudável. A melhor maneira de se manter saudável é através 

de exercícios físicos regulares e pelas conclusões apresentadas neste estudo, o 

departamento de planejamento estimula a produção de espaços urbanos que 

incentivem as pessoas a se tornarem mais ativas. Os resultados revelam que 

melhorias no ambiente construído impactam diretamente no aumento de atividades 

físicas na população, entre 35% e 161% e isso reduz consideravelmente os riscos à 

saúde.  

Fachadas ativas são aquelas alinhadas com o passeio público, de uso não 

residencial e geralmente ocupada pelo comércio, possibilitando assim uma maior 

permeabilidade visual entre os pedestres e as edificações. Elas também aumentam o 

senso de comunidade, diminuem a sensação de isolamento e insegurança, auxiliam 

na redução da criminalidade, assim como também desenvolvem nos cidadãos a 

preferência por áreas que possuam uma maior interatividade entre os pedestres e as 

edificações (Figura 2.11). 

A cidade de São Paulo torna obrigatório o uso de fachada ativa em 25% da 

testada de terrenos com área superior a 10 mil metros quadrados através do projeto 

de lei 272/2015, que decorre sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo. Um bom 

exemplo de fachada ativa em São Paulo é o Conjunto Nacional, localizado na avenida 

Paulista, onde além de possuir 47 apartamentos e 485 estabelecimentos, o seu 

pavimento térreo conta com uma infraestrutura de serviços envolvendo 66 

empreendimentos, entre lojas, restaurante, cinemas e livrarias. 

No âmbito da arquitetura, os espaços podem ser públicos ou privados. E, de 

acordo com Hertzberger (1996, p.12), “não se pode dar uma ênfase exacerbada a 

essa dicotomia externo e interno, pois a nuance, a graduação se faz necessária.”. É 

desta visão mais branda que surge a concepção de mais dois espaços, os espaços 

semiprivados e semipúblicos. Segundo Bruna (apud ARAGÃO, 2003), pode-se dizer 

que os espaços semiprivados são aqueles que pertencem a um grupo de pessoas que 

possuem uma relação entre si, enquanto que os espaços semipúblicos são aqueles 

que apesar de serem coletivos e abertos ao público, possuem regras de uso. 
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Figura 2.11 EXEMPLOS DE FACHADAS ATIVAS EM MANHATTAN, NOVA YORK. 

 
FONTE: Disponível em: https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans-studies/active-

design-sidewalk/active_design.pdf. Acesso em: 24 Ago. 2018. 

 

Diante dessa hierarquia dos espaços, de acordo com as suas características 

de uso, a transição de um espaço para outro pode ser de forma direta ou indireta. 

Algumas antigas vilas da cidade de São Paulo apresentam uma rua estreita, com 

características de um espaço semiprivado, para fazer uma transição gradual entre a 

rua (espaço público) e o pátio central da vila (espaço privado). Enquanto isso, os 

antigos sobrados geminados, muito comuns no nordeste brasileiro, geralmente fazem 

essa transição abruptamente pois a fachada do imóvel já se encontra no limite frontal 

do lote e a soleira da porta principal é o único elemento de transição entre o público e 

o privado, conforme as figuras 2.12 e 2.13. Apesar de que no nordeste do Brasil pode-

se também encontrar um exemplo de transição gradual: a varanda, que circula toda a 

casa, funcionando como um espaço intermediário. 

Esses espaços ou elementos que possibilitam essa transição são chamados 

de diversos nomes, tais como transacionais ou intermediários, e o reconhecimento da 

sua importância pode trazer aspectos transformadores para as cidades e 

consecutivamente, melhorar a qualidade de vida dos seus moradores através da 

integração com a cidade e vice-e-versa. Segundo Shahlaei e Mohajeri (2015), a 

relevância destes espaços se dá pela capacidade de criar um senso de integração e 

consistência e se estes tiverem um bom desempenho, irão configurar-se como lugares 

híbridos, possuidores das qualidades de ambos. Estes espaços podem proporcionar 
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o melhor dos dois lados e ainda exercer funções específicas, como servir apenas de 

entrada ou ser adequado para uma longa ou curta permanência. 

De acordo com Scopel (2016, p.7), os espaços intermediários entre a 

arquitetura e a cidade podem se dar através de diversas tipologias que vão desde a 

simples fachada, reentrâncias na fachada principal, pavimentos térreos sob pilotis até 

o aproveitamento do recuo frontal da edificação no lote. E essa falta de conexão e 

permeabilidade entre o público e o privado afetam a vida urbana, possibilitando o 

surgimento de áreas sem comunicação que, consecutivamente, se tornam áreas 

mortas e não convidativas ao caminhar. 

Para Alexander et al (2013), quando essa transição é feita de forma ineficiente 

o indivíduo não consegue mudar o seu modus operandi e o espaço interior não 

consegue o influenciar como tal. Pois, segundo ele, as pessoas possuem um 

comportamento quando estão na rua e, quando chegam em casa, elas se sintonizam 

com uma vibe mais intimista, típica de um lar. Segundo Kassenverge e Laven (apud 

SCOPEL, 2016, p.10, tradução nossa) “o andar térreo ocupa apenas 10% do prédio, 

mas ele determina 90% da contribuição do prédio à experiência do entorno”. E ainda, 

Van Der Ham e Ulden (apud SCOPEL, 2016, p.10, tradução nossa) retifica que “80% 

dos contatos informais entre residentes de um bairro ocorrem em zonas híbridas.”. 

 

Figura 2.12 RUA SEMI-PRIVADA DE ACESSO AO PÁTIO DA TÍPICA VILA PAULISTANA. 

 
FONTE: Disponível em: http://arte.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/19/olhares-de-sãopaulo 

/ensaios /vilinhas-antigas.html. Acesso em:10 Set. 2018. 
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Figura 2.13 SOBRADOS GEMINADOS, AREIA/PB. 

  
FONTE: Disponível em: https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20181128174150/pbtur-divulga-

roteiros-turisticos-durante-a-feira-de-turismo-rural-em-areia. Acesso em: 10 set. 2018.  

 

Assim, uma cidade mais igualitária e saudável não pode contar somente com 

as estratégias urbanísticas adotadas pelo poder público. A arquitetura desenvolvida 

pelo setor privado deve influenciar positivamente na integração da edificação com a 

cidade ao invés de criar “ilhas de segurança”, dando as costas para a cidade. 

Em relação ao projeto em desenvolvimento, a sua implantação no lote, foi 

conduzida tendo em mente o conceito de fachada ativa e pavimento térreo integrado, 

e buscando uma configuração tal que não houvesse a utilização de muros cegos 

voltados para a cidade. Assim, além do volume central que comporta todas a unidades 

habitacionais e parte dos espaços compartilhados, dois outros volumes foram criados 

para demarcar os limites público/privado, criando áreas de transição. De um lado, um 

volume menor foi utilizado para servir de entrada para funcionários, enquanto que o 

outro volume comporta um conglomerado de 05 lojas voltadas para a cidade e sem 

comunicação interna com o edifício em co-living. 

O complexo de lojas está situado em um recuo frontal além do mínimo 

estabelecido pelo Plano Diretor, e este espaço se encontra com infraestrutura para 

proporcionar uma permanência curta e longa, disponibilizando mobiliário adequado, 

estacionamento e circulação sombreada para pedestres. A ideia inicial é que este mix 

de lojas venha facilitar a vida dos moradores do condomínio assim como também 

servir aos moradores do bairro, proporcionando uma gama de serviços tais como: 
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salão de beleza, loja de conveniência, copiadora, café e lotérica. A proposta inicial de 

trabalhar com uma edificação de uso misto, além da sua diversificação de usos, era 

de proporcionar mais um espaço que contribuísse para a integração entre os seus 

moradores, e entre eles e os moradores do bairro. A criação deste espaço de uso 

público pode funcionar como um elemento agregador para o bom funcionamento das 

lojas, uma vez que o espaço intermediário tem o potencial de atrair pessoas e talvez 

torná-los possíveis consumidores. Além deste espaço, uma área verde totalizando 

quase 260 metros quadrados, englobando as duas laterais vivas do lote, também foi 

planejada para funcionar como área de passeio e descanso, fazendo o uso de 

mobiliário adequado e proporcionando sombra por meio da utilização de plantas de 

médio porte. 

Também conhecidos como POPS (Privately Owned Public Space), estes 

espaços privados de uso público foram originados em 1961 após uma revisão na 

legislação urbana de Nova York, onde benefícios legais de área construída seriam 

concedidos aos empreendimentos cujo pavimento térreo contemplasse espaços de 

uso público, conforme exemplos nas figuras 2.14 e 2.15. Desde então, os POPS vêm 

ganhando adeptos ao redor do mundo, com destaque para os países asiáticos e em 

2013 a cidade de são Paulo incorporou a ideia em seu plano diretor e denominou de 

“fruição pública” os espaços privados de uso público. Os POPS são imprescindíveis 

em áreas de alta especulação imobiliária, onde o poder público não tem condições de 

penetrar devido à alta densidade e o elevado custo do seu metro quadrado. 

Entretanto, de acordo com Bortoli (2016), 

O simples oferecimento de uma área de uso público não significa que 
isso vai ser garantia de sucesso, pois a apropriação pública depende 
de outros fatores como: característica de uso, características físicas 
do espaço, manutenção, regras de uso e envolvimento da 
comunidade. (BORTOLI, 2016, p.12). 

Segundo pesquisas conduzidas e literatura disponível, estas áreas geralmente 

são utilizadas para atividades de curta duração como espera e descanso durante a 

semana e, durante os fins de semana, pode vir a ser um ponto de convergência e 

grande interação social. 
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Figura 2.14 ESPAÇOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO, NOVA YORK. 

  
FONTE: Disponível em: https://blog.nycityalerts.com/2017/11/20/privately-owned-public-spaces/. 

Acesso em: 17 set. 2018.  

 

Figura 2.15 ESPAÇOS PRIVADOS DE USO PÚBLICO, NOVA YORK 

 
FONTE: Disponível em: 

https://www.som.com/projects/560_lexington_avenue_public_spaces_renovation.  
Acesso em: 17 set. 2018. 

https://blog.nycityalerts.com/2017/11/20/privately-owned-public-spaces/
https://www.som.com/projects/560_lexington_avenue_public_spaces_renovation
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3. ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

Reconhecendo a importância dos estudos de referência, se faz necessário 

justificar a razão pela qual os estudos aqui apresentados estão submetidos a 

diferentes métodos de análise crítica, e ainda, por qual motivo estes não foram 

submetidos a um só método a posteriori. Ao longo deste mestrado foram realizados 

alguns estudos de referência que nos serviram tanto para o amadurecimento do nosso 

trabalho como para o livre exercício dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Os projetos foram selecionados tendo em mente o material necessário para cada 

análise crítica e a sua disponibilidade na internet, caso contrário a pesquisa seria 

insatisfatória e incompleta. Dois destes estudos, que foram realizados de forma 

indireta, através da internet, não possuem material disponível suficiente para que 

sejam submetidos a um só método analítico. Entretanto, a relevância destes estudos 

para o processo projetual deste trabalho justifica a falta de equiparação entre os 

métodos aplicados a cada um deles separadamente. 

Aqui serão apresentados 03 estudos de referência, dois deles executados de 

forma indireta e um que foi realizado de forma direta. Os projetos foram selecionados 

mediante uma classificação vista na disciplina de Atelier Integrado de Projeto II, 

ministrada pelas professoras Gleice Elali e Maísa Veloso, onde cada modalidade 

expressa a razão pela qual cada estudo foi desenvolvido. Assim, o primeiro estudo de 

referência é internacional e pertence à modalidade temática, já que se trata de um 

edifício residencial em co-living. E o segundo estudo de referência, que apesar de ser 

também em co-living e internacional, se encaixa na modalidade funcional e de partido. 

Enquanto que o terceiro estudo é local e pode ser inserido na modalidade temática, 

programática e de sistema construtivo, ou seja, esses aspectos foram os focos 

principais do estudo. 

 

3.1. THE COLLECTIVE STARTFORD, LONDRES – INGLATERRA. 

Esse estudo de referência foi desenvolvido durante a disciplina Teoria e 

Metodologia do Projeto de Arquitetura, sob a responsabilidade da professora Maísa 

Veloso, e sob o olhar da análise compositiva proposta por Edson Mahfuz, com base 

em seu livro “Ensaio sobre a razão compositiva”, de 1995. 
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As informações aqui utilizadas para este estudo de referência foram obtidas em 

um documento chamado Design and Access Statement13, o qual fornece informações 

relevantes sobre o processo projetual e os estudos de impacto ambiental no bairro e 

no entorno. 

O Collective Stratford, ainda em construção, é o segundo empreendimento do 

grupo The Collective, empresa que nasceu com o intuito de criar uma alternativa para 

um problema comum aos estudantes em Londres: acomodação de qualidade a preços 

acessíveis. Após um estudo bastante abrangente sobre essa nova geração e seu 

modo de vida, o grupo decidiu investir em empreendimentos em co-living, cujos preços 

acessíveis não comprometiam a viabilidade financeira do empreendimento e atendiam 

às necessidades do público alvo. O PLP é o escritório de arquitetura responsável, que 

tem se destacado no mercado de Londres, e se tornando uma referência pela 

inovação e sustentabilidade de seus projetos.   

O Collective Stratford está situado no bairro de Newham, mais precisamente 

na Stratford High Street, em um terreno de 1.238 m². O perfil industrial do bairro o 

tornou alvo de bombardeamentos durante a segunda guerra mundial, levando ao 

declínio da área, que desde então tem passado por algumas tentativas frustradas de 

revitalização. Porém, somente recentemente com a construção do Queen Elizabeth 

Park, palco dos jogos olímpicos de 2012, deu-se início a uma nova fase de 

revitalização do bairro.  

O terreno escolhido para implantação do empreendimento se encontra em uma 

zona chamada Opportunity areas, que são brownfields14 e possuem um enorme 

potencial de desenvolvimento, tanto habitacional como comercial, e tiveram seus 

acessos recentemente melhorados pelo transporte público (Figura 3.1). 

 

 

 

  

                                            

13 Design and Access Statement é um dos documentos necessários para a obtenção da licença 
para construir perante os órgãos competentes em Londres, e se encontra à disposição no site: 
http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf 

14 Brownfields é um termo de origem inglesa que significa literalmente campos marrons e 
geralmente se refere a áreas ocupadas por antigas industrias, minas, lixões, depósitos de resíduos, 
ferrovias, portos, aeroportos, usinas termoelétricas ou nucleares e que se encontram, atualmente, 
degradadas e abandonadas. 
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Figura 3.1 MAPA DE SITUAÇÃO DO TERRENO EM RELAÇÃO AO SEU ENTORNO E EM 

RELAÇÃO AOS MEIOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS. 

 
FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf. 

Acesso em: 13 out. 2018. 
 

O projeto em questão tem como objetivo principal delimitar o cruzamento 

importante no qual o terreno se encontra, estabelecendo uma conexão entre duas 

zonas distintas: uma área de edifícios vitorianos tombados como patrimônio histórico 

e os novos e modernos edifícios da Stratford High Street.  Um projeto paisagístico 

também será desenvolvido em volta do edifício para melhor adaptá-lo ao seu entorno, 

contemplando passeios e uma rota de acesso público para as margens de um canal, 

cujo acesso hoje se encontra indisponível partindo da Stratford High Street. Quando 

estiver pronto, o empreendimento vai proporcionar ao público uma área verde de alta 

qualidade em todo o seu entorno.  

O empreendimento apostou no co-living, que é uma maneira inovadora de 

morar, onde cada morador desenvolve as atividades básicas na sua privacidade, 

porém deseja compartilhar as atividades secundárias. As unidades habitacionais 

foram desenvolvidas para satisfazer o jovem profissional, oferecendo um modo de 

vida que prioriza a vida em comunidade, em um ambiente moderno, com 

conveniências e qualidade. O espaço de co-working é fundamental na vida destes 

jovens, e neste empreendimento, foram concebidos espaços para trabalhar de forma 

compartilhada, estimulando a troca de ideias e promovendo o compartilhamento do 

conhecimento. 

O Collective Stratford foi desenvolvido de acordo com as exigências do plano 

de desenvolvimento para a área onde o terreno se localiza. Os pontos relevantes do 

plano que nortearam o projeto foram: promover um desenvolvimento sustentável, 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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maximizar o número de habitações, gerar novas oportunidade de emprego, melhorar 

as vias públicas e inserir espaços de acesso público, tomar iniciativas em prol do uso 

de transportes sustentáveis e estimular a redução do uso de energia. 

 

3.1.1. Análise da proposta arquitetônica 

A distribuição interna do edifício se dá de maneira bastante funcional e de fácil 

entendimento. Internamente este projeto conta com 04 pavimentos tipos: O pavimento 

térreo com pé-direito duplo e mezanino, o pavimento tipo do apart-hotel, o pavimento 

tipo das unidades habitacionais em co-living e o pavimento do restaurante. 

O pavimento térreo acomoda a recepção (Figura 3.2), que atende tanto aos 

hóspedes do apart-hotel como aos moradores das unidades habitacionais em co-

living. 

 

Figura 3.2 PAVIMENTO TÉRREO – THE COLLECTIVE. 

 

FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf. 
Acesso em: 15 out. 2018.  

 

Neste pavimento também se encontra uma galeria e um espaço para receber 

exposições e eventos, com objetivo de integrar hóspedes, moradores e o público em 

geral. Parte deste pavimento possui pé-direito duplo para maximizar a percepção do 

espaço e permitir a visibilidade da área beira canal para os habitantes assim como 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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para os pedestres da Stratford High Street. No mezanino da recepção, fica o espaço 

de co-working, que ocupa toda a área. Um acesso de serviço foi criado no noroeste 

do terreno para carga e descarga, buscando diminuir a interação entre pedestres e 

veículos e descongestionar a fachada frontal para a Stratford High Street. 

A base do edifício é composta por 02 volumes até o 10º pavimento e é nestes 

volumes que se encontra o apart–hotel, conforme a hachura laranja da figura a seguir. 

Do 1º ao 6º pavimento existem espaços compartilhados para os hóspedes do apart-

hotel (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 ZONEAMENTO DOS USOS POR PAVIMENTOS – THE COLLECTIVE. 

 
FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf. 

Acesso em: 15 out. 2018.  

 

Do 11º pavimento em diante, um volume se encerra com um teto jardim 

enquanto o outro volume prossegue até o 30º pavimento, como pode ser visto na 

figura anterior. Os intervalos entre o 11º e o 21º andar e o 22º e 30º estão destinados 

às unidades habitacionais em co-living, conforme a hachura verde da figura anterior. 

O 22º pavimento ficou todo reservado para o restaurante, que possui um elevador de 

uso exclusivo. Os pavimentos 11º, 21º e 28º possuem espaços de uso comum para 

os moradores do co-living, além das cozinhas compartilhadas. O empreendimento 

possui um caráter multiuso com 223 unidades habitacionais em co-living – 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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compreendendo estúdios e apartamentos com 02 quartos, cujo layout pode ser visto 

na figura 3.4 – e 214 unidades no apart-hotel. 

 

Figura 3.4 UNIDADE STUDIO E APARTAMENTO COM 02 QUARTOS – THE COLLECTIVE. 
 

FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf.  
Acesso em: 15 out. 2018.

 

STUDIO 

Cama de casal                                                               

Mesa de trabalho 

TV digital 

Guarda-roupa de embutir e armários 

Cozinha americana 

Banheiro privativo 

 

 

APARTAMENTO COM 02 QUARTOS 

02 quartos independentes                                           

02 Camas de casal 

Mesa de trabalho 

TV digital 

Guarda-roupa de embutir e armários 

Cozinha americana 

02 Banheiros privativo

 

 O empreendimento possui um núcleo central, com 05 elevadores, sendo: 01 

elevador de serviço (com capacidade para 26 pessoas) para servir o subsolo, 01 

elevador (capacidade para 13 pessoas) para servir as unidades localizadas entre os 

andares 1-10, 01 elevador (capacidade 13 pessoas) para servir as unidades 

localizadas entre os andares 11 – 21, 01 elevador (capacidade 13 pessoas) para servir 

exclusivamente o andar 22, onde se situa o restaurante e 01 elevador (capacidade 13 

pessoas) para servir as unidades localizadas entre os andares 23 -29.  

Observando o edifício e a sua implantação, é fácil perceber como o formato 

irregular do terreno foi decisivo para o desenvolvimento volumétrico do edifício. 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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Inicialmente, um volume em “L” se origina, respeitando os recuos exigidos e 

aproveitando ao máximo a área útil do terreno. O pavimento térreo foi suspenso com 

o uso de pilotis objetivando a criação de um vão livre para conectar a Stratford High 

Street e o canal, até então inacessível. 

O volume que faceja a avenida principal possui mais que o dobro de pavimentos 

em relação ao volume com vista para a linha férrea. A vista da avenida principal com 

todos os seus atrativos foi determinante para o posicionamento do volume mais alto, 

em detrimento da visão industrial da via férrea, vista do volume mais curto. Talvez por 

isso, durante o estudo volumétrico e o seu zoneamento interno, optou-se por um 

volume de lados assimétricos. 

A criação de um teto-jardim na laje de cobertura do volume mais curto torna a 

paisagem mais atrativa para os pavimentos superiores e cria uma área de convivência 

ao ar livre com forte potencial de integração, ponto bastante importante para a 

proposta do empreendimento. Acredita-se que o posicionamento do restaurante no 

22º andar foi devido à vista da paisagem urbana nesta altura, haja vista que o bairro 

ainda não possui muitos prédios altos e o alcance desta visão deve ser bastante rica 

e abrangente. 

Analisando as plantas baixas dos pavimentos do apart-hotel e do co-living 

(Figuras 3.5 e 3.6) é possível perceber que a disposição dos pilares foi feita de tal 

maneira visando o rearranjo das unidades habitacionais, caso necessário. Essa 

flexibilização da planta baixa tem origem em um dos cânones do modernismo, a planta 

livre. Outra característica marcante do edifício que remete ao modernismo é a 

utilização de pilotis para a criação de um vão livre embaixo do prédio. A utilização 

deste elemento modernista possibilitou mais leveza na base do edifício e permitiu o 

fluxo de pedestres entre duas áreas antes não integradas. O uso do teto jardim é outro 

conceito modernista, que visa recuperar a área perdida para a construção do prédio 

dando uma nova função para o teto do edifício. Aqui, esta característica modernista 

maximizou a área verde disponível e possibilitou a criação de uma área de integração 

e lazer segura e ao ar livre sem detrimento de área útil. 

Outras duas características da arquitetura moderna são percebidas na fachada 

do edifício. É o princípio da fachada livre, onde a não utilização de elementos 

estruturais nas extremidades possibilita a utilização dos painéis de vidro para realizar 

o fechamento das fachadas e as esquadrias corridas que possibilitam a integração 

entre o interior e o exterior sem poluir a fachada com aberturas e esquadrias. Quando 
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observamos a maneira como a volumetria foi desenvolvida, totalmente racional e 

funcional, sem a necessidade de adornos, é possível perceber a influência do 

modernismo na concepção do projeto. 

É notória a importância da funcionalidade, razão de toda e qualquer decisão 

deste projeto, em detrimento da busca da forma por si só. A preocupação com a 

integração do interior com o exterior se percebe com a utilização de diversos recursos 

da arquitetura modernista, como o uso de pilotis, janelas contínuas, teto jardim e 

fachada livre. A utilização de formas geométricas bem definidas para o estudo 

volumétrico é outra característica do modernismo, onde a pureza das formas 

elementares é vista como a expressão da beleza, sem a necessidade de enfeites. 

 

Figura 3.5 PAVIMENTO TIPO CO-LIVING – THE COLLECTIVE 

 
FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf. 

Acesso em: 15 out. 2018.  
 

  

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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Figura 3.6 PAVIMENTO TIPO APART HOTEL – THE COLLECTIVE 

 
FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf. 

Acesso em: 15 out. 2018. 

 

Percebe-se que o desenvolvimento deste projeto foi feito de uma forma muito 

objetiva e racional, solucionando todo o plano de necessidades de forma funcional e 

prática. Olhando este projeto é possível identificar as razões pelas quais certas 

decisões de projetos foram tomadas. Aqui não existem elementos adicionados com o 

intuito do enfeite ou de embelezamento, parece que tudo neste projeto tem uma razão 

de ser. 

 

3.1.2. Análise do discurso dos autores 

Ao se iniciar a elaboração de um projeto de arquitetura, faz-se necessário 

ampliar o conhecimento sobre o objeto de estudo, assim como se inteirar sobre o seu 

estado da arte. A utilização de precedentes se baseia na ideia de que nada se inicia 

de uma tabula rasa, e que grande parte dos problemas de projetos podem ser 

solucionados através de inspirações encontradas em projetos anteriores 

(MAHFUZ,1995).  

De acordo com os autores do projeto, a equipe técnica buscou sempre manter 

um diálogo entre os funcionários dos órgãos legais e os empreendedores. Houve 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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também diversas reuniões com os residentes do bairro e centros comunitários locais, 

que foram muito importantes para revelar os problemas de vizinhança e as 

expectativas em torno do projeto. Durante este extenso processo participativo, outros 

aspectos também foram responsáveis pela forma que a edificação foi tomando, tais 

como objetivos formais e as limitações/possibilidades oferecidas pelo terreno. 

Segundo o escritório responsável pelo projeto, havia 03 objetivos principais (Figura 

3.7) que nortearam a proposta desde o início: primeiramente, o projeto teve como 

objetivo viabilizar uma comunidade harmônica com diferentes usos, envolvendo 

habitações em co-living, um apart-hotel, uma galeria de arte, um complexo de lojas e 

espaços ao ar livre. O segundo objetivo era projetar um edifico com potencial de ser 

um marco arquitetônico no bairro, dando ênfase à sua localização privilegiada. E o 

terceiro objetivo era transformar um grande quarteirão antes inacessível e inativo ao 

público em uma área que possibilitará a integração do lugar com a comunidade. 

 

Figura 3.7 03 PRINCIPAIS OBJETIVOS QUE NORTEARAM A PROPOSTA - THE COLLECTIVE. 

  
FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf.: 

Acesso em: 15 out. 2018. 

 

Segundo o escritório PLP, autor do projeto, o terreno foi o ponto inicial para o 

desenvolvimento da proposta. O terreno se encontra em um cruzamento entre a linha 

férrea e a Stratford High Street, e esse formato originou o volume inicial (Figura 3.8, 

I). A partir deste bloco maciço em L, eles resolveram baixar o volume com face para 

a linha férrea por duas razões: dar ênfase ao bloco com face para a Stratford High St. 

e fazer uma transição mais gradual entre a área de preservação de St. John, que 

antecede a linha férrea, e os prédios modernos que seguem posterior ao 

empreendimento na avenida principal (Figura 3.8, II). Depois, as esquadrias 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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localizadas nas extremidades da circulação de cada pavimento dividiram a fachada 

frontal em dois volumes mais esguios (Figura 3.8, III). 

A lâmina frontal do volume mais alto foi rebaixada (Figura 3.8, IV) e o prédio foi 

erguido do chão para possibilitar algumas soluções de projeto, como o acesso de 

serviço no fundo do lote, a criação do acesso público à beira canal e possibilitar mais 

fluidez e interação do pavimento térreo com seu entorno (Figura 3.8, V). E por fim, as 

lajes de cobertura foram transformadas em tetos verdes (Figura 3.8, VI).  

 

Figura 3.8 DESENVOLVIMENTO DO PARTIDO - THE COLLECTIVE. 

  
FONTE: Disponível em: http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf. 

Acesso em: 15 out. 2018.  

 

Os autores descrevem o estudo volumétrico de maneira objetiva e funcional, 

haja vista que as decisões tomadas foram justificadas por alguma restrição ou 

imposição do plano de desenvolvimento do bairro, assim como as condicionantes do 

terreno. O volume proposto é a síntese de soluções arquitetônicas para satisfazer 

necessidades do projeto e não o resultado de uma busca pela forma em si. Entretanto, 

não se pode dizer que houve um favorecimento da função em detrimento da forma, 

afinal de contas o edifício em questão tem como objetivo se tornar um marco para o 

bairro. 

O pavimento tipo desta edificação possui o mesmo modelo de circulação 

utilizado na maioria dos apart-hotels/hotéis (figura 3.9). Segundo Veloso (2009, p.08) 

“o recurso a precedentes é cada vez mais frequente, sobretudo no meio acadêmico, 

considerado um aspecto essencial para a projetação (fonte de referência para novos 

http://planningregister.londonlegacy.co.uk/swift/MediaTemp/5800-94321.pdf
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projetos)”. Por se tratar de um edifício que traz uma nova proposta de morar, talvez a 

utilização de um modelo já conhecido venha a ser uma maneira pela qual o edifício 

passe a ser melhor entendido pelos seus usuários. 

Figura 3.9 MODELO DE CIRCULAÇÃO UTILIZADO NOS HOTÉIS. 

 
FONTE: Disponível em: http://www.rcpisos.com.br/blog/ideias-de-revestimentos-para-corredores-de-

hotel/. Acesso em: 27 out. 2018. 
 

De acordo com Porphyrios (1982, p.26 apud MAHFUZ, 1995, p.54), 

[...] a forma arquitetônica só se torna significativa quando é codificada 
tipologicamente, pois o tipo, fundamentado no hábito e nas 
convenções sociais, atua como um instrumento classificatório que 
torna o mundo visível legível; ele estabelece o análogo visual do 
decoro social de um povo. 

O uso do tipo pode ser observado na maneira como o saguão da recepção foi 

desenvolvido, utilizando um pé-direito duplo e se assemelhando bastante a aqueles 

utilizados nos hotéis, assim como também se apropria do tipo de circulação utilizado 

na maioria dos hotéis, onde os quartos são dispostos ao lado de uma longa circulação. 

Entretanto, uma galeria de arte permeia toda a extensão da recepção e um espaço de 

co-working se situa no mezanino, fazendo com que o espaço destinado ao saguão da 

recepção não seja de uso exclusivo dela, o que seria um desperdício de espaço. Desta 

maneira, o espaço se torna multiuso, proporcionando um senso de integração entre 

os serviços e servindo como a porta de entrada para um empreendimento cujo foco é 

o compartilhamento (Figura 3.10). 

http://www.rcpisos.com.br/blog/ideias-de-revestimentos-para-corredores-de-hotel/
http://www.rcpisos.com.br/blog/ideias-de-revestimentos-para-corredores-de-hotel/
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Figura 3.10 ESPAÇO MULTIUSO NO PAVIMENTO TÉRREO, THE COLLECTIVE STARTFORD. 

 
FONTE: Disponível em: http://www.skyscrapercenter.com/building/stratford-collective/22491.  

Acesso em: 15 out. 2018. 

 

Outro método observado nesta proposta estudada é o método normativo. 

Percebe-se, através da maneira como foi desenvolvido o estudo volumétrico, que 

houve uma preocupação em trabalhar com as formas geométricas elementares e a 

partir daí procurar adaptar a forma para atender ao programa de necessidades do 

empreendimento, assim como as exigências do plano de desenvolvimento da área, 

conforme apresentado no documento intitulado Design and access statement. Estas 

limitações são normas a serem obedecidas que influenciam bastante as decisões a 

serem tomadas durante o processo criativo, assim como possuem um papel 

importante no resultado final da proposta. 

Apresentando elementos que remetem a dois métodos de criação, mimético e 

normativo, considera-se válido, mais uma vez, citar Mahfuz (1995, p.62) que diz que 

“embora os métodos existam separadamente, é muito difícil se deparar com um objeto 

de estudo que tenho sido concebido apenas utilizando um dos quatro métodos 

existentes”; em geral, são utilizados mais de um deles. Entende-se, então, que os 

métodos embasam o fazer arquitetônico. 

Apesar do objeto de estudo em questão estar em uma escala bem maior 

daquela pretendida para o projeto deste trabalho, ele foi escolhido por se tratar de 

http://www.skyscrapercenter.com/building/stratford-collective/22491
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uma referência no tema abordado, o co-living e de apresentar aspectos funcionais e 

formais que nos interessam. Neste projeto, em relação ao nível de compartilhamento, 

as unidades habitacionais são independentes, porém se complementam com a 

existência dos espaços compartilhados. Apesar do Collective Stratford ser uma das 

maiores edificações em co-living do mundo, aqui ele foi utilizado como parâmetro 

internacional, objetivando o conhecimento do estado da arte em nível mundial. 

 

3.2. GAP HOUSE, SEONGNAM - CORÉIA DO SUL 

O segundo estudo de referência foi desenvolvido durante a disciplina de Atelier 

Integrado de Projeto I, que ficou sobre a responsabilidade do professor Heitor 

Andrade, o qual nos apresentou a análise de projetos sob a ótica do método de 

Baker15. Este método foi inspirado nas bases da tríade vitruviana (forma, função e 

estrutura) onde sete parâmetros de avaliação foram desenvolvidos para possibilitar a 

abordagem dos aspectos mais relevantes do processo projetual. 

Assim, o objeto de estudo em questão é de autoria do escritório Archiwood 

WXY, que foi desenvolvido em 2014 e a sua construção foi finalizada em 2015. O 

projeto possui quase 600 m² de área construída, distribuídos em 04 pavimentos e 

contando com o total de 06 unidades compartilhadas em co-living. 

 

3.2.1. Genius Loci16 e identidade 

A Gap House foi construída em uma área de 378 m² e está localizada no bairro 

de Borkjeong-dong (Figura 3.11), na cidade de Seongnam, onde a especulação 

imobiliária é alta devido à sua infraestrutura e também pela sua proximidade à capital 

Seul, o que a torna uma cidade dormitório.  

  

                                            

15 Geoffrey H Baker desenvolveu um método de análise de projeto baseado em croquis, 
imagens, figuras, mapas, diagramas, cortes e perspectivas, inspirado na tríade vitruviana e composto 
por 07 categorias de análise: Genius Loci, Iconologia, Identidade, Significado de Uso, Plástica, 
Geometria e Estrutura. 

16 Genius Loci é um termo em latim que se refere ao “espírito do lugar”. Modernamente, a 
expressão adquiriu um novo significado quando se tornou uma expressão utilizada na teoria da 
arquitetura para definir uma abordagem fenomenológica do ambiente, e da interação entre lugar e 
identidade. 
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Figura 3.11 A RELAÇÃO DA GAP HOUSE COM O BAIRRO. 

  
FONTE: Disponível em: https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy.  

Acesso em: 15 sep. 2017.  

 

O primeiro parâmetro de avaliação de Baker, o genius loci, está ligado ao local 

e diz respeito às peculiaridades físicas do lugar que o tornam único, assim como 

também de uma maneira bastante abstrata diz respeito ao “espírito” ou a “aura” do 

lugar. Já a identidade relaciona a edificação com o seu contexto histórico e cultural e 

procura uma identificação/integração com este mundo onde se encontra inserido. 

Ultimamente, a crescente demanda por pequenos apartamentos para 

estudantes vem modificando as características do bairro, ocasionando o surgimento 

de edifícios com alta densidade ocupacional e sem espaços ao ar livre. Como pode 

ser visto na figura anterior a topografia é relativamente plana, e com pouca 

arborização. De clima frio e temperado, agosto é o mês mais quente, com 

temperaturas máximas de 25,8°C e janeiro é o mês mais frio, com mínimas de -3,9°C. 

O entorno é caracterizado por edifícios de apartamentos com no máximo 04 

pavimentos e a proposta dos arquitetos era romper essa sequência de edificações 

similares que vinha sendo construída no bairro, e conceber um edifício diferente que 

contemplasse jardins, varandas, terraços e áreas compartilhadas, inspirando assim 

uma nova maneira de morar.  

A Coréia do Sul é um país altamente tecnológico, possuindo a terceira 

população mais conectada do mundo, no que diz respeito ao número de usuários com 

https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy


68 
 

acesso à internet. A Gap House abriu mão de algumas congruências arquitetônicas e 

apostou em uma identidade de “exceção” para se destacar no competitivo mercado 

imobiliário. Suas características divergentes podem torná-la um marco estético e 

quem sabe, funcionar como um agente transformador diante deste cenário 

arquitetônico previsível e uniforme. A Gap House possui um forte apelo visual e inspira 

um modo de morar contemporâneo e globalizado, entretanto as referências culturais 

do lugar não foram preteridas. Apesar de toda a linguagem internacional, o projeto 

buscou inspiração nos costumes tradicionais das casas do interior para resgatar esse 

senso de comunidade tão importante nos espaços compartilhados. Assim, inspirado 

na vida do interior onde as casas tradicionais dos vilarejos possuem um pátio central 

com bancos de madeira sob a sombra de uma zelkova17 para papear no fim do dia, o 

projeto comtemplou um pátio central com permeabilidade visual para a rua (Figura 

3.12). 

 

Figura 3.12 A INFLUÊNCIA DO LUGAR NA ARQUITETURA. 

 
FONTE: Disponível em: https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy.  

Acesso em: 15 set. 2017.  
 

 

 

 

 

                                            

17 Zelkova é uma árvore nativa do Japão, das Coreias, do leste da China e de Taiwan. É muito 
utilizada como árvore decorativa ou bonsai. 

https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy


69 
 

3.2.2. Iconologia 

Este parâmetro analisa a plástica, a imagem do produto final, decifrando 

analogias e símbolos, que consciente ou inconscientemente, foram utilizados durante 

o processo projetual. A maneira como a proposta volumétrica foi desenvolvida remete 

a uma composição em módulos onde prismas isolados se juntam para formar uma 

composição tal, que venha a atender às restrições legais assim como às 

peculiaridades do programa. 

Entende-se que a utilização dos recuos laterais para maximizar a área de 

utilização do terreno gerou preocupações em relação ao conforto térmico, o que 

acabou refletindo em sua forma. A sobreposição dos prismas foi disposta de forma 

periférica, mantendo um núcleo central e beneficiando uma circulação natural de ar 

através do princípio da ventilação cruzada, que toma partido da diferença de pressão 

entre as fachadas (Figura 3.13). Esta relação entre os cheios e os vazios deu o nome 

a este projeto, que se chama Gap House.18  

 

Figura 3.13 DESENVOLVIMENTO DO PARTIDO - GAP HOUSE. 

 
FONTE: Disponível em: https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy.  

Acesso em: 15 set. 2017. 
 

 

3.2.3. Significado de uso 

Neste item falaremos do espaço arquitetônico: a planta baixa, circulações, 

programa e como os ambientes se relacionam entre si. Este edifício de uso 

compartilhado possui 04 pavimentos, sendo um térreo e três pavimentos tipo, onde 

                                            

18 Gap é uma palavra de origem inglesa que significa vão, lacuna ou brecha e aqui no exemplo 
da Gap House remete às aberturas (os vazios) entre os cheios da fachada. 

https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy
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cada pavimento possui duas unidades habitacionais, com três quartos cada. As áreas 

compartilhadas deste projeto se restringem ao interior de cada unidade, 

compartilhando sala, cozinha, banheiro e varanda. O piso térreo possui um 

estacionamento com capacidade para 07 carros, uma loja de conveniência e um pátio 

central, que se caracteriza como o espaço de integração/socialização entre os seus 

moradores (Figura 3.14). 

O pavimento tipo possui duas unidades independentes, para 03 estudantes 

cada, e as circulações, apesar de não possuirem nenhum potencial de interação, são 

curtas e funcionais. Os quartos estão dispostos em torno de uma área compartilhada 

multiuso, que funciona como uma sala de estar, jantar e cozinha. Outra característica 

importante do pavimento tipo é um vão central, para onde parte das aberturas estão 

voltadas, e que é um dos elementos mais importantes na ventilação natural da 

edificação. As aberturas voltadas para o pátio central e para o exterior foram 

posicionadas e dimensionadas de forma a manter preservada a intimidade de cada 

unidade. 

 

Figura 3.14 - PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TIPO E DO PAV. TÉRREO - GAP HOUSE. 

 
FONTE: Disponível em: https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy.  

Acesso em: 15 set. 2017. 

 

3.2.4. Plástica e geometria 

Neste estudo referencial estes dois parâmetros foram considerados como um 

só item por se acreditar na sua complementariedade neste objeto de estudo. Então 

aqui, vamos falar sobre a sua configuração formal arquitetônica e dos seus elementos 

formais mais expressivos. 
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Os croquis iniciais deste projeto demostram que tudo começou através prismas 

que ao longo do processo sofrerão subtrações buscando melhores resultados na 

captação e distribuição dos ventos dominantes, assim como se nota uma preocupação 

desde o início na distribuição das aberturas, procurando resguardar o interior das 

unidades do exterior. No discurso do autor é possível perceber que a Gap House foi 

desenvolvida tendo em mente um refúgio da cidade grande, um lugar que apesar de 

possuir dimensões reduzidas possuísse um ambiente com grande potencial de 

socialização e integração entre os seus moradores. 

As aberturas deram nome ao projeto e acredito que esta seja a sua 

particularidade mais marcante. A utilização de janelas com alturas e formas inusitadas 

foi utilizada para preservar a exposição dos interiores. Outra estratégia adotada para 

resguardar o seu interior é o afastamento das portas das varandas para o exterior, 

através da inversão de proporção comumente utilizada entre comprimento e 

profundidade, obtendo assim um nicho bastante preservado onde a exposição é 

voluntária (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15 DISPOSIÇÃO DAS ABERTURAS PARA O EXTERIOR E PÁTIO CENTRAL – GAP 
HOUSE 

 
FONTE: Disponível em:https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy.  

Acesso em: 15 set. 2017. 

 

https://www.archdaily.com/771429/gap-house-archihood-wxy
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A sua planta quadrilátera com pátio central apresenta uma estrutura geométrica 

simples, porém com um resultado plástico inusitado e impossível de passar 

despercebido. Acredito que boa parte deste efeito foi encontrado devido ao 

descompromisso com a simetria, onde aberturas, varandas, pátios e telhados 

parecem que fazem parte de um grande patchwork. 

 

3.2.5. Estrutura 

Este último item trata dos aspectos construtivos e os materiais relevantes 

utilizados na edificação. Apesar de não ter encontrado nenhuma informação precisa 

sobre este aspecto do edifício, as imagens disponíveis na internet nos fazem concluir 

que parte da estrutura na base da edificação foi erguida com estrutura metálica, como 

pode ser observado nos pilares do estacionamento, enquanto que as vedações foram 

executadas com painéis portantes em concreto armado. 

É possível falar que as principais referências extraídas da Gap House foram o 

partido e a sua funcionalidade. O partido adotado neste projeto elegeu a circulação de 

ar pela edificação como uma forte condicionante a sua forma final, assim como através 

dos estudos volumétricos pode-se perceber que o prisma inicial foi sofrendo 

subtrações para adequar-se ao partido e ao programa, e a forma resultante foi a 

solução encontrada para resolver toda a problemática. Entretanto, apesar de acreditar 

que o tipo de compartilhamento utilizado neste projeto não se aplica à realidade da 

nossa cidade por questões culturais, a proposta serviu de inspiração para buscar a 

melhor maneira de adaptá-la à nossa realidade.  

 

3.3. THE DORM, NATAL – BRASIL. 

O terceiro estudo de referência foi desenvolvido com base na metodologia 

apresentada na disciplina de Atelier Integrado de Projeto II, que ficou sobre a 

responsabilidade das professoras Gleice Elali e Maísa Veloso. A importância deste 

estudo de referência se dá pelo fato de trazer o tema co-living para a realidade local, 

como um primeiro projeto conhecido que utiliza esse conceito na cidade, assim como 

servir de parâmetro para a escala da edificação mediante a realidade do mercado 

imobiliário local e o seu público alvo. 
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3.3.1. Tipo de estudo de referência 

Por se tratar de um projeto local, a abordagem deste projeto foi feita de forma 

direta, através de consultas aos projetos originais, visitas ao canteiro de obras (o 

projeto se encontra atualmente em fase de construção) e entrevistas com os 

arquitetos responsáveis pelo projeto e os construtores responsáveis. 

 

3.3.2. Contexto geográfico 

 O terreno se situa no bairro de Lagoa Nova, nas proximidades do Parque das 

Dunas e da UFRN, com testada voltada para a rua Henrique de Araújo Góis, ocupando 

toda a largura da quadra situada entre as ruas Carlos Serrano e Dr. Francisco Ivo 

Trindade (Figura 3.16 e 3.17). O terreno possui uma área de 2.400m², e está situado 

em uma área de restrição de gabarito (até seis metros). Este foi um dos 

condicionantes que mais influenciou o desenvolvimento da proposta, já que os 

empreendedores necessitavam de 70 apartamentos para viabilizar financeiramente o 

projeto, e que ainda acarretava um estacionamento com 70 vagas. 

 

Figura 3.16 FIGURA 3.13: O BAIRRO DE LAGOA NOVA E O TERRENO – THE DORM. 

 
FONTE: GOOGLEMAPS.COM.BR 

Nota: editado pelo autor. 
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Figura 3.17 O TERRENO E O SEU ENTORNO – THE DORM. 

 
FONTE: GOOGLEMAPS.COM.BR 

Nota: editado pelo autor. 

 

3.3.3. Objeto focalizado e modalidade 

Como o objeto de estudo em questão se encontra em fase de construção, foram 

feitas visitas à obra, bem como foram consultados os desenhos técnicos, gentilmente 

cedidos pelo escritório de arquitetura responsável. As modalidades em que este 

estudo se enquadra são pertinentes ao tema, programa e sistema construtivo. Por se 

tratar de um empreendimento local, em co-living e com foco no mesmo segmento de 

mercado, os estudantes, este projeto serviu como parâmetro em vários aspectos 

relevantes, tais como dimensionamento e escala. The Dorm19 é uma edificação com 

03 pavimentos, 70 unidades habitacionais, 02 áreas compartilhadas, lobby e 

lavanderia. 

O projeto foi dimensionado para atender à modulação da alvenaria estrutural e, 

devido ao limite de gabarito, a laje maciça foi escolhida por apresentar uma menor 

espessura. Apesar desse sistema proporcionar mais agilidade na construção, é sabido 

                                            

19 The Dorm é uma abreviação da palavra inglesa dormitory, que significa dormitórios e que 
aqui faz alusão àqueles utilizados nas residências universitárias. 
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que a alvenaria estrutural requer maior atenção e expertise durante a obra para que 

não haja desperdícios. Outro fator negativo é a inflexibilidade de layout das alvenarias 

depois de prontas, uma vez que estas possuem um papel portante no sistema. O 

sistema construtivo possui também aspectos sustentáveis como a instalação de 

painéis fotovoltaicos e o reaproveitamento das águas pluviais captadas na coberta da 

edificação. Entretanto, o projeto não apresenta nenhum elemento para o 

sombreamento das aberturas, uma ausência notável, considerando que se trata de 

um projeto situado na zona bioclimática 08. 

 

3.3.4. Referências e proposta projetual 

Em entrevista, os arquitetos disseram que não existe nenhuma influência direta 

de um precedente em específico, entretanto eles tem o hábito de realizar pesquisas 

diárias na internet e foi assim que eles tomaram conhecimento sobre o co-living. Nesta 

época não havia nenhum projeto em andamento no escritório onde a proposta do co-

living se encaixasse, então, esse desejo de fazer uma edificação nestes moldes ficou 

em suspensão até aparecer um investidor que topasse a empreitada. Foi então que 

certo dia uma construtora local relatou a existência de um terreno ocioso nas cercanias 

da UFRN, que de imediato remeteu aos arquitetos a ideia do co-living. Depois de uma 

explanação sobre esta nova forma de morar, os empreendedores compraram a ideia 

de imediato. 

Entre as restrições projetuais legais, aquela que mais influenciou o partido e a 

sua implantação no lote foi o controle de gabarito de 6 metros, o qual limita a 

edificação a dois pavimentos apenas. Desta maneira, o partido foi definido tendo em 

mente a necessidade de contemplar 70 unidades para viabilizar financeiramente o 

projeto. Acompanhando o formato do terreno em “L”, a edificação conta com 03 

pavimentos sendo dois acima do nível da rua e um pavimento semisubsolo, onde se 

encontram também algumas unidades habitacionais e o estacionamento. 

O pavimento semisubsolo conta com 12 unidades habitacionais que contam 

com um jardim privado. Além dos apartamentos e um estacionamento com 48 vagas, 

o pavimento possui uma sala de apoio, um banheiro para funcionários, um bicicletário 

e um reservatório com capacidade de 20.000 litros (Figura 3.18). O pavimento térreo 

possui 29 unidades, algumas delas com um jardim privado, uma recepção e um lobby 

compartilhado (figura 3.19). O primeiro pavimento também possui 29 unidades e uma 

lavanderia compartilhada (figura 3.20). 
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Figura 3.18 PLANTA BAIXA PAVIMENTO SEMISUBSOLO – THE DORM. 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. Nota: editado pelo autor. 

 

 

Figura 3.19 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO – THE DORM. 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. Nota: editado pelo autor. 
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Figura 3.20 PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO – THE DORM. 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. Nota: editado pelo autor. 

 

 

Inicialmente as unidades seriam todas iguais, porém, devido ao partido 

escolhido e à maneira como o volume foi implantado no lote, foram necessárias 

adequações que influenciaram nas áreas dos apartamentos e que resultaram na 

criação de 02 tipos: tipo A e tipo B. Ao longo do desenvolvimento do projeto foram 

acrescentados mais dois tamanhos de jardins para as unidades semisubsolo e térreo, 

assim como a adição de varandas para as unidades do primeiro e segundo 

pavimentos, originando assim cinco tipos de apartamentos (Figura 3.21). 

 

Figura 3.21 QUADRO COM OS TIPOS DE UNIDADES – THE DORM 

 

FONTE: Produção do autor a partir de informações fornecidas pelo escritório Abreu e Barros, 2018. 
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Cada unidade habitacional do tipo A (Figura 3.22) possui sala, cozinha, 

banheiro, quarto e varanda ou jardim, enquanto que o tipo B (Figura 3.23) possui sala, 

cozinha, banheiro, quarto, suíte e jardim ou varanda. Todas as unidades foram 

desenvolvidas buscando autonomia e qualidade de vida, apesar de suas dimensões 

reduzidas. 

 

Figura 3.22 APARTAMENTO TIPO A COM JARDIM GRANDE – THE DORM 

  
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. 

 

Figura 3.23 APARTAMENTO B SIMPLES – THE DORM 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. 

 

A área construída do projeto é 3.769,23 m², ocupando 56,23% da área total do 

terreno. A implantação da edificação no lote foi feita de tal modo que as maiores 

fachadas se encontram orientadas no sentido Norte-Sul, devido a menor incidência 

do sol durante o ano.  
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Apesar de se tratar de uma edificação em co-living, o projeto local aqui 

analisado apresenta um reduzido número de espaços compartilhados em comparação 

a outros projetos executados no país e no mundo. Aqui, optou-se em tornar as 

unidades habitacionais independentes dos espaços compartilhados, como o estar e a 

cozinha compartilhada, tão comum em projetos deste tipo. As unidades habitacionais 

foram dispostas ao longo de grandes circulações, e não foi utilizada nenhuma 

estratégia para dotar estes espaços com algum potencial de interação entre os seus 

usuários. 

Uma das razões por ter escolhido este projeto se deu em razão do seu sistema 

construtivo misto que atendeu às necessidades de custos e otimizou o tempo de obra 

pela praticidade na montagem de suas partes. A alvenaria utilizada é estrutural feita 

com blocos de concreto, enquanto que a laje será maciça. Estes métodos construtivos 

são bastante utilizados na região, o que torna mais fácil e acessível a mão de obra 

necessária para a sua execução. 

Este é o primeiro projeto residencial em co-living da cidade de Natal e, apesar 

de não possuir estratégias e espaços comuns suficientes para promover a interação 

dos seus usuários, já representa um grande diferencial em relação aos tipos de 

apartamentos existentes no entorno do projeto em questão. O empreendimento está 

localizado em uma área bastante valorizada, em torno da UFRN, onde existem 

diversos tipos de pequenas edificações, sem preocupações estéticas, e que 

atualmente atendem aos estudantes vindos do interior e de outros estados.  

De acordo com o depoimento dos arquitetos, o projeto surgiu após uma visita 

para conhecer o terreno e o seu entorno, e lá puderam verificar a necessidade de uma 

habitação mais em sintonia com os estudantes, trazendo diferenciais como: a 

garagem individualizada, a lavanderia compartilhada e uma preocupação maior com 

a linguagem da edificação, priorizando o uso de materiais e elementos que se 

comuniquem mais satisfatoriamente com o seu público alvo (Figuras 3.24, 3.25, 3.26 

e 3.27). 
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Figura 3.24 THE DORM – FACHADA DAS RUAS HENRIQUE DE ARAÚJO GÓES E DR. 
FRANCISCO IVO TRINDADE 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. 

 

 
Figura 3.25 THE DORM – LAVANDERIA COMPARTILHADA 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. 
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Figura 3.26 THE DORM – LOUNGE COMPARTILHADO 

  
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. 

 

 
Figura 3.27 THE DORM - CIRCULAÇÃO DOS QUARTOS 

 
FONTE: ABREU & BARROS, 2018. 
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3.4. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE OS ESTUDOS 

Os projetos escolhidos contribuíram de diferentes maneiras para a concepção 

do projeto final. Cada um possuí características desejadas e, às vezes, características 

a serem evitadas, e esse conjunto auxiliou bastante no desenvolvimento da proposta 

inicial, de acordo com quadro síntese a seguir (Figura 3.28). 

 

Figura 3.28 QUADRO SÍNTESE DOS ESTUDOS DE REFERENCIA – THE DORM 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 
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4. CONDICIONANTES PROJETUAIS 

Os condicionantes aqui apresentados constituem as primeiras restrições 

impostas ao livre exercício da concepção projetual, das quais fazem parte as 

características físicas, ambientais e legais do terreno, assim como do bairro e da 

cidade em que está situado. 

 

4.1. A ÁREA DE INTERVENÇÃO  

Inicialmente, a área idealizada era a “área do entorno do Parque das Dunas”, 

disposta no plano diretor como Área 1A, devido à sua proximidade com a UFRN e 

pela gama de serviços disponíveis em seu entorno, como escolas, farmácias, 

supermercados, bancos e shopping centers (Figura 4.1). Entretanto, o limite de 

gabarito imposto pelo Plano Diretor, de seis metros, impossibilitou a verticalização da 

edificação, consequentemente, inviabilizando o projeto. 

 

Figura 4.1 ÁREA DO ENTORNO DO PARQUE DAS DUNAS – 1A 

  
FONTE: GOOGLEMAPS.COM.BR. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

Logo, partiu-se em busca de uma área com as mesmas características de 

infraestrutura, porém com um limite de gabarito que permitisse a verticalização. A 

segunda opção foi o bairro de Capim Macio, na zona Sul da cidade, nas proximidades 

da Avenida Engenheiro Roberto Freire, pela diversidade de serviços oferecidos, 

principalmente no setor educacional universitário. E o setor público também apresenta 

uma boa infraestrutura de serviços como pode ser visto no mapa produzido pela 

SEMURB, em 2008 (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 O BAIRRO DE CAPIM MACIO E A SUA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA 

 
 FONTE: SEMURB, 2008. 
Nota: Editado pelo autor. 

 

A busca pelo terreno só se iniciou depois do desenvolvimento do programa de 

necessidade e dimensionamento, conforme será apresentado no capítulo 5. Essa 

etapa projetual foi muito importante para se ter um parâmetro da área total necessária 

e assim poder escolher um terreno que atendesse às necessidades do projeto. O 

terreno escolhido se localiza no cruzamento das Ruas Ismael Pereira da Silva e Neuza 

Farache, e se encontra a um quarteirão da Avenida Engenheiro Roberto Freire, 

próximo às universidades (UFRN, UNINASSAU e UNP), comércios e serviços de 

diversas naturezas (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 O TERRENO ESCOLHIDO E O SEU ENTORNO – CAPIM MACIO 

 
FONTE: SEMURB, 2008. 
Nota: Editado pelo autor. 

 

4.2. ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

O lote possui duas testadas voltadas para a via pública, enquanto seus dois 

outros lados voltam-se para residências da quadra onde ele se encontra inserido, 

totalizando uma área de 3.071 m² (Figura 4.4). Atualmente, o terreno possui um stand 

de vendas de um futuro edifício residencial; entretanto, não apresenta sinais de que a 

obra tenha sido iniciada. No lote, não se encontra mais nenhuma vegetação 

representativa; pelo contrário, já se apresenta parcialmente desmatada (Figura 4.5). 

O terreno possui um desnível de aproximadamente 2,3 % que decresce no sentido 

norte-sul e essa característica foi decisiva no momento da implantação da edificação 

no lote. 
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Figura 4.4 VISTA AÉREA DO TERRENO ESCOLHIDO – CAPIM MACIO 

 
FONTE: SEMURB, 2008. 
Nota: Editado pelo autor. 

 

Figura 4.5 VISTA DO TERRENO ESCOLHIDO – CAPIM MACIO 

 
FONTE: WWW.GOOGLEMAPS.COM.BR 

 

Em relação às condicionantes climáticas do lugar, foi consultada a NBR 15220, 

que decorre sobre o desempenho térmico das edificações, e na parte 03 da norma 

podem se encontrar diretrizes relativas às oito zonas bioclimáticas do Brasil. Natal se 

encontra na zona bioclimática 08 (Figura 4.6) e, de um modo geral, as diretrizes 

indicadas são grandes aberturas para a ventilação e o sombreamento das mesmas. 

Mais adiante serão apresentadas as estratégias utilizadas neste projeto para melhorar 

o desempenho térmico da edificação aqui proposta.  A NBR 15220 também apresenta 
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duas estratégias para o condicionamento térmico passivo das construções localizadas 

nesta zona bioclimática: 

01. A desumidificação dos ambientes, que pode melhorar a sensação térmica 

através da renovação do ar interno pelo ar externo. 

02. A ventilação cruzada, que pode ser obtida através de aberturas em 

fachadas com diferentes pressões.  

Antes de se iniciar o processo projetual foi feito um estudo do terreno para 

melhor entender sua relação com a trajetória solar e os ventos dominantes. Assim, foi 

utilizada a carta solar para a cidade de Natal e observou-se que as faces nordeste 

(NE) e noroeste (NO) do terreno recebem maior incidência solar durante o inverno, 

enquanto que as faces sudeste (SE) e sudoeste (SO) recebem maior incidência solar 

durante o verão (Figura 4.7). 

A rosa dos ventos para a cidade de Natal nos mostra que os ventos dominantes 

são oriundos do Leste, Sudeste e Sul, variando de acordo com a estação do ano. 

Assim, durante a primavera os ventos dominantes são oriundos do Leste e do 

Sudeste. Já durante o inverno os ventos dominantes vêm do Sul e do Sudeste, 

enquanto que no outono os ventos dominantes são predominantemente oriundos do 

Sul. No verão, é predominantemente oriundo do Leste (Figura 4.8). 

 

Figura 4.6 ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO BRASILEIRO E A ZONA BIOCLIMÁTICA 08. 

  
FONTE: NBR 15220 
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Figura 4.7 A CARTA SOLAR DE NATAL/RN E AS INFLUÊNCIAS SOBRE O TERRENO 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Figura 4.8 ROSA DOS VENTOS PARA A CIDADE DE NATAL/RN 

 
FONTE: Disponível em: https://hlfsleo.blogspot.com/?view=flipcard.  Acesso em: 21 nov. 2018. 

 

Estudos realizados com o software Airflow mostram que existe uma diferença 

de pressão mais significativa entre as fachadas SE-NO do que aquela apresentada 

entre as fachadas NE-SO (Figura 4.9), onde as cores azul e verde representam 

diferentes áreas de pressão. E utilizando o mesmo programa, foi constatado que a 

esteira de ventos se comporta de forma positiva, onde os edifícios circunvizinhos não 
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desviam ou bloqueiam o fluxo natural dos ventos dominantes para o terreno (Figura 

4.10). 

 

Figura 4.9 ESTUDO REALIZADO PARA ANALIZAR AS DIFERENÇA DE PRESSÃO. 

 
FONTE: GERADO PELO AUTOR ATRAVÉS DO USO DO AIRFLOW, 2018. 

 

Figura 4.10 ESTUDO REALIZADO PARA VERIFICAR A ESTEIRA DE VENTO. 

FONTE: GERADO PELO AUTOR ATRAVÉS DO USO DO AIRFLOW, 2018. 

 

E para finalizar, foram realizados estudos de sombra envolvendo todos os 

meses do ano, através do programa Ecotec, para analisar uma possível locação da 
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piscina. Assim, depois de analisar os resultados de todos os estudos empreendidos, 

algumas estratégias relevantes para projeto foram traçadas neste estágio que 

antecedeu a concepção projetual: 

01. As aberturas das fachadas NE e SO da edificação devem ser sombreadas 

devido à incidência solar prolongada durante o verão. 

02. Grandes aberturas nas fachadas SE e NO serão criadas com o intuito de 

captar os ventos dominantes, possibilitando uma ventilação cruzada e uma constante 

renovação de ar no interior da edificação. 

03. A definição da posição da piscina (Figura 4.11), haja visto que não há 

sombreamento em nenhuma época do ano. 

 

Figura 4.11 ESTUDOS DE SOMBRAS REALIZADO PARA A LOCAÇÃO DA PISCINA. 

  
FONTE: GERADO PELO AUTOR ATRAVÉS DO USO DO ECOTEC, 2018. 

 

4.3. ASPECTOS LEGAIS 

A proposta projetual desenvolvida nesse mestrado levou em consideração a 

legislação urbanística da cidade de Natal, assim como outras normas e leis federais 

que foram sendo consultadas ao longo do caminho, com objetivo de torná-la apta a 

ser aprovada pelos órgãos competentes do município. Assim, foram consultados o 

Plano Diretor e o Código de Obras da cidade de Natal, o código de segurança e 

prevenção contra incêndio e pânico do estado do RN e a NBR 9050 que estabelece 

os parâmetros e critérios da acessibilidade.  
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Primeiramente o Plano Diretor de Natal foi consultado para tomar conhecimento 

das restrições urbanísticas do bairro de Capim Macio, que se encontra inserido em 

uma área de adensamento básico, com um coeficiente de aproveitamento básico no 

valor de 1,2. Assim, a edificação em questão, que se encontra em um terreno com 

3.071 m², deverá possuir no máximo 3.685,20 m² de área construída computável. 

Desde então, ficou pré-estabelecido, entendendo a importância das restrições 

urbanísticas para o bem estar da cidade, que esse deveria ser o limite construtivo do 

projeto. Outros itens observados no plano foram as considerações em relação à taxa 

de impermeabilização e taxa de ocupação, que não deverão ultrapassar os 80% 

comumente permitidos. Como é zona de adensamento básico, o bairro de Capim 

Macio possui gabarito máximo de 65 metros, porém a altura das edificações se 

encontra limitada pelo coeficiente de aproveitamento básico adotado para o bairro. O 

último item a ser observado no plano foram os recuos que se aplicam aos bairros que 

estão inseridos na zona adensável (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12 QUADRO DE RECUOS APLICÁVEIS AO TERRENO ESCOLHIDO 

 
FONTE: GERADO PELO AUTOR BASEADO NO ANEXO I, PRESENTE NO PLANO DIRETOR, 

2018. 

 

Vale a pena ressaltar que no recuo frontal são admitidos depósitos de gás e 

lixo, subestações, entre outros, desde que a soma de suas áreas não ultrapasse 20% 

da área de recuo, observando, ainda, o limite máximo de 50 m². 

O código de obras da cidade também legisla sobre a área mínima para cada 

ambiente, buscando assim evitar condições de insalubridade nas edificações, 

conforme a tabela da Figura 4.13. 
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Figura 4.13 TABELA DE ÁREAS MÍNIMAS DO CÓDIGO DE OBRAS DE NATAL 

  
FONTE: GERADO PELO AUTOR BASEADO NO CÓDIGO DE OBRAS, 2018. 

 

Ainda foram observadas as disposições sobre o estacionamento e números de 

vagas para este tipo de edificação, que ficou estabelecido como edificação 

multifamiliar de uso misto. De acordo com a referida lei, caso a edificação possua mais 

de um uso, o cálculo de vagas de estacionamento necessárias será a soma relativa a 

seus respectivos usos. Então, para o uso residencial em vias locais com unidades 

entre 50-150 m², a lei estabelece uma vaga por apartamento, enquanto que para o 

comercio varejista, é exigido uma vaga a cada 55 m² de área construída (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTO – SENTIDO ÚNICO DE DIREÇÃO. 

FONTE: CODIGO DE OBRAS DE NATAL, 2004. 
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Para os usos previstos nesta edificação, são também exigidos casa de lixo para 

cada uso separadamente e ainda uma casa de gás, apenas para servir às unidades 

habitacionais. Outro aspecto relevante ao projeto nesta legislação foi em relação ao 

uso de elevadores; devido à edificação possuir menos de 08 pavimentos e não 

ultrapassar a altura limite de 25 metros, pode-se utilizar apenas um elevador e uma 

escada de acesso. 

Salvo as residências unifamiliares, todas as edificações de uso público e 

privado estão sujeitas ao novo código de segurança e prevenção contra incêndio e 

pânico do estado do RN, instituído em 2017. O anteprojeto em questão se encontra 

classificado como uma edificação de uso misto, e devido à sua altura se encontrar no 

intervalo de 09 e 15 metros e a sua área ser superior a 750 m², essa edificação deve 

atender às seguintes exigências de dispositivos de proteção contra incêndio: 

 

01. Prevenção fixa (hidrantes); 

02. Prevenção móvel (extintores de incêndio); 

03. Chuveiros automáticos (sprinkler) nas circulações e áreas comuns e nas 

dependências de risco “C”; 

04. Iluminação de emergência; 

05. Sinalização; 

06. Escada convencional; 

07. Instalação de hidrante público. 

 

Em relação à escada convencional, a norma estipula algumas exigências 

importantes para o projeto de arquitetura, tais como: 

 

01. Não será permitido degraus em leque; 

02. Para o cálculo dos espelhos e pisos, deverá ser adotado a seguinte regra: 

a soma de dois espelhos mais um piso deverá estar entre 63 e 64 cm, sendo que a 

altura máxima do espelho deverá ser de 17 cm, enquanto que o piso deverá possuir 

largura mínima de 28 cm; 

03. A largura mínima da escada deverá ser de 1.20m, compreendendo o 

espaço necessário para 02 unidades de passagem e instalação de corrimãos; 

04. A distância máxima a ser percorrida para atingir a escada, deverá ser menor 

ou igual a 25 metros em edifício residencial ou 15 metros nos edifícios comerciais. 
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O sistema de prevenção contra incêndio utilizado neste tipo de edificação, 

hidrantes e sprinklers, deverá contar com uma reserva técnica para atender ao 

sistema em caso de sinistro, e que, esteja preferencialmente, localizado em um 

reservatório elevado. Este reservatório pode ser o mesmo utilizado para o consumo 

geral, desde que possua a tomada de água para o consumo geral na lateral do 

reservatório, ficando assim constantemente assegurado a reserva de água para 

combate de incêndio. E, de acordo com os cálculos fornecidos pela norma, o projeto 

em questão necessitará de uma reserva mínima no valor de 7.200 litros. 

Esta norma ainda estabelece sobre outro ponto pertinente para este projeto, a 

casa de gás, a qual deverá estar no mínimo 15 metros afastada de geradores, 

subestação ou fonte de calor à chama aberta. E para o cálculo da capacidade 

instalada, com fins à exigência da central, deverá se considerar um mínimo de 26 kg 

de gás por ponto de distribuição. Portanto, de acordo com esse cálculo, a capacidade 

mínima da casa de gás deverá ser de 1.248 kg, e de acordo com os critérios 

estipulados pela norma, ela deverá se encontrar afastada, no mínimo, cinco metros 

da edificação. 

Outra norma importante para a execução deste projeto foi a NBR 9050, que 

estabelece parâmetros e critérios da acessibilidade. O item mais importante para o 

dimensionamento das áreas comuns e das unidades acessíveis é o módulo de 

referência (Figura 4.15), através do qual se desenvolveu parâmetros para uma 

circulação acessível, assim como se obteve as dimensões referenciais para uma 

melhor utilização dos equipamentos e mobiliários compartilhados neste projeto. 

 

Figura 4.15 MÓDULO DE REFRERENCIA (M.R.) 

  
FONTE: NBR 9050. 

 

Outro aspecto relevante é o tratamento dado aos desníveis, que são 

indesejáveis nas rotas acessíveis, e que só serão considerados passíveis de alguma 
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forma de adaptação, aqueles superiores a 5mm. Entre 5 e 15 mm, os desníveis podem 

ser tratados como rampa, com inclinação máxima de 50%, e se superior a 15 mm, 

estes devem ser tratados como degraus. A inclinação das rampas segue de acordo 

com a tabela de dimensionamento encontrada na norma, enquanto que a largura ideal 

para rotas acessíveis é de 1,50m, sendo 1,20m o mínimo aceitável (Figuras 4.16 e 

4.17). 

 

Figura 4.16 DIMENSIONAMENTO DE RAMPAS CONFORME A NBR 9050 

 
FONTE: NBR 9050. 

 

Figura 4.17 TABELA PARA O DIMENSIONAMENTO DE RAMPAS CONFORME A NBR 9050 

  
FONTE: NBR 9050 

 

Em relação às circulações de uso comum, a norma estipula largura equivalente 

ao seu comprimento. Assim, circulações com até 4 m de comprimento devem possuir 

0,90 m de largura, enquanto que a circulação cujo comprimento seja inferior a 10 m 

deve possuir uma largura de 1,20 m; circulações com extensão superior a 10 m devem 

possuir 1,50m de largura. 
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E, ainda de acordo com a norma, o número de vagas reservadas para pessoas 

com mobilidade reduzida é proporcional ao número de vagas oferecidas pelo 

estabelecimento. O projeto em questão possui 48 vagas de estacionamento e 

enquadra no intervalo entre 11 e 100 vagas, para o qual se estipula a reserva de uma 

vaga para portadores de necessidades especiais. 

Em relação às unidades habitacionais em hotéis, pousadas e afins, estes 

devem possuir 5% das unidades habitacionais acessíveis, enquanto que ainda é 

exigido outros 10% de unidades habitacionais que possam ser adaptados para a 

acessibilidade. O layout das unidades acessíveis deve ser de tal forma que não exista 

nenhuma obstrução em uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90m, no 

mínimo, e que exista pelo menos uma área com um diâmetro mínimo de 1,50m, que 

possibilite um giro de 360º em uma cadeira de rodas (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18 LAYOUT DE MOBILIÁRIO PARA UM QUARTO ACESSÍVEL SEGUNDO A NBR 9050. 

 
FONTE: NBR 9050. 

 

Desta forma, normas e leis que incidem sobre vários aspectos deste projeto 

foram consultadas para que possamos adequá-lo aos parâmetros exigidos e 

possibilitar assim a sua aprovação perante os órgãos competentes. 

 

4.4. A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E O PÚBLICO ALVO 

Somente depois da identificação dos condicionantes físicos, ambientais e 

legais do terreno e do lugar, é possível tomar conhecimento das condições em que o 

projeto está inserido. Estar familiarizado com as condições sob as quais o arquiteto 

tem que trabalhar é de suma importância para não embarcar em ideias pré-

concebidas ou arbitrárias. 
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De acordo com Zunde (2006) os dados coletados deverão ser organizados de 

forma sistemática para que sejam analisados, e assim determinar os condicionantes 

internos. Nesta fase as prioridades podem ser definidas de acordo com vários 

aspectos do problema, tais como estrutura, forma ou função, entretanto, deve-se ter 

em mente que primeiramente as necessidades do projeto sejam atendidas. Diante das 

inúmeras possiblidades de se definir essas prioridades, é possível que sejam 

necessários muitos arranjos antes que as definições finais do projeto sejam traçadas, 

como produto final deste processo. 

Segundo Mahfuz (1995) antes de se começar um projeto, existe uma fase 

preliminar onde se analisam as informações existentes em busca da definição do 

problema. Essa análise objetiva é baseada em quatro imperativos do projeto: as 

necessidades pragmáticas, a herança cultural, as características climáticas e do local 

e os recursos materiais disponíveis. Ele define esta fase como uma fase analítica do 

processo projetual, a qual lida com os aspectos objetivos e reais do problema. Ainda 

segundo o autor, essa fase pode ser executada por alguém que não esteja envolvido 

com o processo projetual do objeto, pois não oferece nenhuma solução arquitetônica.  

Lawson (2015) define esta fase analítica como uma etapa onde são 

identificados os principais elementos que constituem o problema, tais como metas, 

objetivos, restrições, critérios de desempenho da edificação e cliente. Aqui se busca 

também estabelecer especificações sobre os requisitos que o edifício deve atender, 

como por exemplo, as relações entre os ambientes, as articulações do edifício com o 

entrono etc. Esta fase projetual se inicia com uma análise em busca dos requisitos do 

projeto e finaliza com o programa, contendo uma estrutura hierárquica de requisitos. 

A disciplina de Atelier Integrado de Projeto II foi muito importante no 

desenvolvimento dos estudos preliminares, introduzindo conceitos e procedimentos 

metodológicos pertinentes ao processo, assim como exercitando a reflexão através 

da leitura de textos sobre o tema e a apresentações de seminários, onde eram 

exibidos os resultados obtidos ao final de cada etapa. A primeira etapa do programa 

tinha como objetivo auxiliar na definição do conceito e da programação arquitetônica, 

enquanto que a segunda etapa envolvia a concepção preliminar do projeto em 

questão. 

Anterior à definição do terreno e do estudo dos condicionantes legais, físicos e 

ambientais, houve alguns estudos de precedentes com o objetivo de nos inteirar como 

estado da arte, exercitar a nossa capacidade analítica e aumentar o nosso repertório 
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na área escolhida. Entre estes estudos de precedentes, foram escolhidos alguns para 

se desenvolver um estudo de referência, que se distingue por ser uma abordagem 

mais elaborada e sistemática com foco em algum aspecto relevante para o anteprojeto 

em andamento. No capítulo 03, foram apresentados três estudos de referência 

focados em aspectos distintos, como a temática, a funcionalidade e o seu partido e o 

sistema construtivo. 

O trabalho de pesquisa e os estudos de referência se baseavam, em sua 

maioria, em casos e trabalhos científicos realizados no exterior, devido à pequena 

quantidade de material disponível no Brasil, haja vista que o tema co-living ainda é 

muito recente em nosso país. Diante desta realidade, o início deste trabalho enfrentou 

muitos questionamentos no que diz respeito à diferente realidade local e a 

inexistência, aqui em Natal, do público alvo da maioria dos edifícios em co-living, a 

geração milênio e os nômades digitais. 

Assim foi necessário trazer este novo morar, o co-living, para a realidade da 

cidade de Natal e descobrir o público alvo que mais se identificaria com a proposta. 

Depois de realizar visitas a algumas imobiliárias locais, foi percebido que havia uma 

procura significativa por apartamentos pequenos para estudantes oriundos de outras 

cidades e do interior do Estado. Devido à inexistência de imóveis de um quarto, com 

boa localização e estrutura, o apartamento de 02 quartos acabava atendendo a esta 

demanda do mercado. 

Pode-se dizer que, cada vez mais, esta necessidade está sendo fomentada 

pelo ENEM, criado em 1998 para ser um instrumento de avaliação do desempenho 

de estudantes do ensino médio, em escolas públicas e particulares. Entretanto, em 

2009, o ENEM também passou a ser utilizado como um exame que seleciona 

estudantes para as universidades federais, assim como os programas do governo 

federal, como o SISU, o PROUNI e o FIES. Atualmente, o SISU (Sistema de Seleção 

Unificada) é a principal forma de ingresso para os cursos de graduação da UFRN, e 

em 2018, foram oferecidas 6.923 vagas entre as Cidades de Natal, Macaíba, Santa 

Cruz, Currais Novos e Caicó. 

Assim, houve um aumento na procura por apartamentos de pequeno porte, 

entretanto não houve um posicionamento por parte do mercado para fornecer um 

produto que atendesse esse público alvo, com exigências tais como boa localização, 

um quarto, boa infraestrutura de serviços/instalações e vaga de garagem. Geralmente, 

para este público, as imobiliárias trabalham com um condomínio de apartamentos de 
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02 quartos, quatro andares sobre pilotis em um bairro periférico, como a alternativa 

econômica, ou um condomínio clube, também com dois quartos, porém com boa 

infraestrutura e localização, como a alternativa mais onerosa, segundo algumas 

imobiliárias locais visitadas. 

Nas cercanias da UFRN, depois de diversas visitas e registros por fotos, pode-

se notar a presença de inúmeras residências que foram adaptadas para atender a 

essa demanda, a maioria fruto de reformas sem nenhuma pretensão estética. Devido 

ao controle de gabarito de 6 metros estipulado pelo Plano Diretor para aquela área, o 

entorno do Parque das Dunas, as edificações construídas para este fim, possuem 

somente dois pavimentos e se apresentam como um edifício de quitinetes, a maioria 

sem vaga de garagem e sem nenhum ambiente compartilhado, como salão de jogos, 

recepção ou área de lazer. 

No processo de visita às imobiliárias foi descoberto um empreendimento local 

em co-living, ainda em fase de construção, e que tinha sido desenvolvido 

exclusivamente para atender aos estudantes. A descoberta deste projeto, que foi um 

sucesso de vendas e que foi 100 % financiado por investidores locais, foi de suma 

importância para a viabilidade deste projeto, gerando parâmetros de escala para o 

projeto em andamento e servindo de objeto de estudo como referência local. 

Foi realizado uma entrevista com os construtores responsáveis pela iniciativa e 

a construção e os arquitetos responsáveis pelo projeto arquitetônico, buscando 

informação técnicas pertinentes para este trabalho. O projeto em questão nasceu da 

ausência de um produto que fosse atrativo e atendesse as necessidades desse 

público alvo que, apesar de ser temporário, é intermitente e oferece uma potencial 

estabilidade ao locador por pelo menos 04 anos. 

De maneira anônima, foram realizadas visitas a algumas edificações no entorno 

da UFRN para conhecer a sua infraestrutura e assim, construir o perfil do 

empreendimento que tinha como objetivo melhor atender ao público em questão. 

Entretanto, a ideia inicial de um projeto verticalizado era incompatível com o limite de 

gabarito exigido para esta área, então o bairro de Capim Macio surgiu como a opção 

mais coerente por possuir características parecidas como localização e infraestrutura 

de serviços no bairro. 

Através de dados coletados em entrevistas, visitas in loco e registros 

fotográficos, começou a se desenvolver uma identidade para projeto e seus objetivos 

principais.  Acredita-se que as metas do projeto em andamento foram baseadas em 
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ausências ou erros detectados nas visitas aos estabelecimentos existentes, e se 

espera que a proposta final apresente uma alternativa habitacional para o 

estudante/jovem profissional e estimule o desenvolvimento de empreendimentos mais 

específicos buscando atender aos novos grupos familiares e às novas maneiras de 

morar. 

 

4.5. O PROGRAMA ARQUITETÔNICO E O SEU DIMENSIONAMENTO 

Alguns autores concordam que essa fase preliminar é como um brainstorm 

sistemático sobre os problemas e condições apresentados inicialmente, que finaliza 

com a definição do programa arquitetônico. De acordo com Andrade, Rushel e Moreira 

(2015) esta análise corresponde à fase de busca do programa mais apropriado para 

um dado problema. O ponto inicial é a definição dos requisitos do programa e o ponto 

final é a programação arquitetônica. Na análise também é definido o conceito, que 

está fortemente relacionado ao problema, e sem problema não há conceito. Ainda de 

acordo com os autores, a análise de um projeto parte de um problema e de um 

conceito a ele associado.  

Na disciplina de Atelier Integrado de Projeto II, a programação foi iniciada com 

uma aula ministrada pela prof. Dóris Kowaltowski, que abordou a programação como 

um documento resultante desta fase analítica de projeto, baseado em dados 

relacionados ao comportamento humano, dados técnicos e informações legais. Nesta 

aula foi desenvolvida uma dinâmica com o intuito de determinarmos os paradoxos 

existentes nessa fase inicial de projeto (Figura 4.19).  

 

Figura 4.19 QUADRO DE PARADOXOS E AS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM BASE EM NOTAS DE AULA DE KOWALTOWSKI 
(2018) E VELOSO, ELALI (2018). 

 

Em seguida, ainda em sala de aula, foi utilizado um material desenvolvido por 

Elali e Veloso (2018), que constava da sequência de 03 etapas, cada sequência 

contendo uma tabela, que auxiliava na determinação das metas, nas características 
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do conjunto e no dimensionamento dos ambientes. A primeira tabela tratava dos 

principais dilemas projetuais que se apresentavam nesta fase inicial e as possíveis 

metas de projeto a serem estabelecidas (Figura 4.20). 

 

Figura 4.20 DILEMAS PROJETUAIS E AS METAS DE PROJETO 

  
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM BASE EM NOTAS DE AULA DE KOWALTOWSKI 

(2018) E VELOSO, ELALI (2018). 

 

O próximo passo foi apontar quais eram as principais atividades a serem 

desenvolvidas na edificação, os ambientes onde estas seriam desenvolvidas e as 

questões projetuais mais relevantes. Esta tabela foi bastante elucidativa para 

determinar quais eram os ambientes necessários no programa tendo em vista a 

definição dos possíveis usos da edificação (figura 4.21). Depois de definir os 

ambientes constituintes da edificação, a última tabela auxiliava no dimensionamento 

prévio dos ambientes, baseado em alguns condicionantes como número máximo de 

ocupantes e o mobiliário necessário. Apesar dessa atividade ter sido desenvolvida 

com todos os ambientes da tabela anterior, somente um ambiente será utilizado como 

exemplo (Figura 4.22). 
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Figura 4.21 CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO EDIFICADO 

  
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM BASE EM NOTAS DE AULA DE KOWALTOWSKI 

(2018) E VELOSO, ELALI (2018). 

 

Figura 4.22 TABELA DOS ESTUDO DOS AMBIENTES 

 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM BASE EM NOTAS DE AULA DE KOWALTOWSKI 

(2018) E VELOSO, ELALI (2018). 

 

O resultado final desta atividade foi o programa arquitetônico, com todos os 

ambientes e seu respectivos pré-dimensionamentos, onde a somatória das áreas de 

todos os ambientes definidos foi decisivo para a escolha de um terreno com tamanho 

compatível. 
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4.6. DEFINIÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

Inicialmente, todas as unidades habitacionais seriam studios possuindo uma 

área útil em torno de 24 m². Essa ideia inicial estava baseada nos prédios de quitinetes 

visitados, assim como no estudo de referência local, onde todos possuem somente 

um só tipo de apartamento. 

Porém, mais adiante, percebeu-se que a disponibilidade de um só tipo de 

apartamento não iria atender a diversidade presente no público alvo, no que diz 

respeito ao tamanho ideal dos apartamentos e o seu layout interno. Outro fator 

observado foi o aspecto cultural. O apartamento tipo studio não é comum em Natal e 

a sua falta de compartimentação poderia levar a uma associação indesejada com a 

quitinete, um produto popular, enquanto o studio, como um produto do mercado de 

luxo, seria erroneamente depreciado.  

Assim, a quantidade de tipos a serem disponibilizados foi concebida baseado 

nos tipos de imóveis geralmente procurados para estes fins. Nas visitas às imobiliárias 

foi percebido que, frente a inexistência de um imóvel voltado para este público, o 

apartamento de 01 e 02 quartos são os mais comercializados. Nesta fase, por uma 

questão cultural, optou-se também por capacitar todas as unidades habitacionais com 

a infraestrutura necessária para torná-la autossuficiente para a realização das 

atividades diárias. As áreas compartilhadas funcionam como uma extensão das 

unidades habitacionais, um convite à vida colaborativa e um elemento agregador com 

alto potencial de desenvolver, em seus moradores, um senso de comunidade. 

O tipo studio é o menor apartamento do empreendimento, com 23 m², e foi 

mantido por acreditar que a sua flexibilidade de planta possa atender diferentes tipos 

de usuários. O mobiliário disponibilizado contém: cama casal, criado-mudo, guarda-

roupa, TV 42”, mesa de apoio e cozinha equipada com cooktop, geladeira e micro-

ondas (Figura 4.23). E, buscando atender aos clientes mais tradicionais, mais dois 

tipos de apartamentos foram desenvolvidos: um apartamento com um quarto, que 

também possui a mesma infraestrutura do studio, porém acrescido de uma sala de TV 

com sofá, totalizando quase 28 m² de área útil (Figura 4.24) e uma unidade 

habitacional maior, possuindo a mesma infraestrutura presente no apartamento com 

um quarto, acrescido de uma varanda e mais um quarto, totalizando uma área de 

quase 45 m² (Figura 4.25). 
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Figura 4.23 PLANTA BAIXA INICIAL DO APARTAMENTO TIPO 01 –STUDIO. 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Figura 4.24 PLANTA BAIXA INICIAL DO APARTAMENTO TIPO 02 – 01 QUARTO. 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018 
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Figura 4.25 PLANTA BAIXA INICIAL DO APARTAMENTO TIPO 03 – 02 QUARTOS. 

  
FONTE: ACERVO PESOAL, 2018. 

 

A definição dos tipos de unidades a serem disponibilizados foi o primeiro passo 

para a disposição das unidades em um pavimento tipo. Inicialmente cogitou-se a ideia 

de segmentar as unidades por pavimento, buscando uma identificação por perfil. 

Entretanto, no decorrer da pesquisa optou-se em integrar todos os tipos de unidades 

em um pavimento tipo, possibilitando a formação de uma comunidade mais 

diversificada. Essa diversidade é muito benéfica para a formação de uma comunidade 

saudável, e de certa forma, essa distribuição é mais igualitária e não estimula a 

segregação. Cada pavimento possui duas áreas compartilhadas para serem utilizadas 

pelos residentes daquele andar, procurando desta forma estimular a formação de 

grupos de maior convivência e proximidade por andar que, juntos, formam uma grande 

comunidade em potencial que compartilha toda a estrutura fornecida pelo 

empreendimento. 

O pavimento tipo sofreu algumas modificações durante o seu processo de 

desenvolvimento antes de chegar a um resultado satisfatório. A proposta inicial 

dispunha as unidades de modo que o acesso não se configurasse através de um longo 

corredor. Assim, optou-se em propor um layout periférico das unidades em torno de 

um grande pátio central, onde se localizariam as áreas compartilhadas de cada 



106 
 

pavimento, uma cozinha e um estar (etapa 01 – figura 4.26). Todavia, a necessidade 

de um átrio com o objetivo de maximizar a ventilação e integrar visualmente os 

pavimentos, levou a redução da área destinada aos ambientes compartilhados, o que 

acarretou novas considerações sobre o layout (etapa 02 - figura 4.26). Posteriormente, 

a possibilidade de incluir um segundo átrio foi estudada seguido por um estudo sobre 

a melhor maneira de captar os ventos dominantes (etapa 03 – figura 4.26). Durante 

os estudos da esteira dos ventos, constatou-se a existência de uma diferença de 

pressão mais significativa entre as fachadas Leste-Noroeste, que resultou na retirada 

das unidades habitacionais da fachada Leste e noroeste, possibilitando a captação 

direta dos ventos dominantes (etapa 04 – figura 4.26). A captação dos ventos 

dominantes para o interior da edificação em conjunto com os átrios, a abertura zenital 

e as portas com persianas móveis das unidades habitacionais viabilizam uma maior 

fluidez dessa corrente de ar captada no interior da edificação (figuras 4.27 e 4.28). 

 

Figura 4.26 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAVIMENTO TIPO 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL 2018. 
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Figura 4.27 CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO – CORTE. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL 2018 

 

Figura 4.28 CIRCULAÇÃO DE AR NO INTERIOR DA EDIFICAÇÃO - PLANTA BAIXA. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL 2018 

  

Desta forma, cada pavimento tipo finalizou com 12 unidades habitacionais, 

sendo 08 studios, 02 apartamentos de 01 quarto e 02 apartamentos de 02 quartos 

(figura 4.27). 



108 
 

Figura 4.29 PROPOSTA FINAL PARA O PAV. TIPO COM 12 UNIDADES HABITACIONAIS 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL 2018. 
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5. CONCEPÇÃO E PROCESSO PROJETUAL 

Esse capítulo apresenta o processo projetual que foi gradativamente sendo 

construído através das atividades das disciplinas de Atelier Integrado de Projeto I, II e 

III, notadamente na fase de concepção do Atelier II, em conjunto com os 

conhecimentos adquiridos nas demais disciplinas integrantes deste curso. Através de 

registros feitos, em um caderno de bordo, durante as aulas da disciplina, foi possível 

mapear as etapas desse processo através dos croquis e dos desenhos, tornando 

assim possível compreender a sua evolução, assim como analisar as decisões 

tomadas durante o seu desenvolvimento. Aqui vale também ressaltar as valorosas 

contribuições dos professores que participaram da banca de qualificação deste 

trabalho, os quais possibilitaram a entrega de um trabalho mais detalhado e maduro. 

 

5.1. O DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

Segundo Mahfuz (1995), o processo projetual realmente só se inicia quando o 

arquiteto dispõe das informações básicas do problema para, a partir de então, 

começar a interpretar e organizar estes dados em uma escala de prioridades definida 

pelo próprio arquiteto. Nesta fase nada objetiva, na qual a personalidade e a bagagem 

cultural do arquiteto possuem um papel muito importante, um fator subjetivo de suma 

importância entra em cena, e agindo como um catalizador, vai auxiliar na 

personalização e interpretação do programa: o todo conceitual do projeto. Esse 

projetar com imagens conceituais torna possível a passagem do pensamento 

pragmático para o criativo, e se concentra mais na síntese e menos na análise. 

Para o arquiteto, é muito importante a escolha de um conceito, uma base 

ideológica a qual todos os outros elementos ficarão subordinados, delimitando as 

inúmeras possibilidades disponíveis e fazendo com que sejamos mais objetivos nas 

nossas escolhas a partir de então. Ainda segundo Mahfuz (1995), se o processo 

projetual é somente regido de forma tecnológica e normativa, o resultado estará 

fadado a ser um formalismo pragmático. E caso o processo projetual estivesse sendo 

desenvolvido livre de quaisquer restrições projetuais, como as características do 

terreno ou as leis e códigos vigentes, o resultado seria uma aberração formal 

desenfreada. Assim, quando um projeto se inicia com um conceito, este forma um 

princípio básico, em torno do qual o todo é organizado. 
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Assim, orientado pelas professoras responsáveis pela disciplina de atelier 

Integrado de Projeto II, foi desenvolvido um trabalho com o objetivo de conceituar o 

futuro projeto com uma ou mais palavras chaves. Nesta fase inicial do processo de 

projeto, a ideia mais presente era a hierarquização dos espaços segundo o seu grau 

de privacidade e a palavra-chave escolhida para sintetizar essa característica foi o 

núcleo atômico, em torno do qual partem diversas camadas concêntricas. Entretanto, 

durantes as discussões em sala de aula com os outros discentes e professores, foi 

percebido um excesso de pragmatismo na ideia inicial do núcleo atômico. Assim, a 

palavra-chave foi gerada em um brainstorm bastante informal e despretensioso, onde 

a palavra inicial foi evoluindo por meios mais poéticos e se chegou à palavra chave 

que me pareceu mais apropriada para representar a ideia central da minha proposta: 

uma colmeia. 

Entre as muitas curiosidades da colmeia, a sua capacidade de termorregulação 

foi a que me chamou mais a atenção. De acordo com Domingo e Gonçalves (2014) o 

seu interior deve ser mantido entre 34 a 35 graus Celsius, temperatura ideal para o 

desenvolvimento das larvas. A variação na temperatura pode ser fatal para as larvas 

ou desencadear problemas de ordem física nas operárias; assim, as abelhas possuem 

mecanismos termorreguladores para não deixar isso acontecer. No inverno, para 

aumentar a temperatura no interior da colmeia, as abelhas se aglomeram em “cachos” 

e aumentando o seu metabolismo através de vibrações, elas conseguem produzir 

esse calor necessário. Enquanto que no verão, para diminuir a temperatura no interior 

da colmeia, as abelhas se distanciam das larvas e se aglomeram do lado de fora, 

movimentando suas asas para direcionar o vento para o interior da colmeia. Essa 

corrente de ar, além de resfriar o seu interior, auxilia na evaporação da umidade do 

néctar, transformando-o em mel. 

As abelhas são insetos sociais por natureza e sua estrutura social 

hierarquizada é o segredo por trás de tamanha organização. Sob um olhar bastante 

utópico, independente de orientação política, pode-se imaginar uma cidade altamente 

organizada e funcional. Jürgen Tautz, em seu recente livro “The buzz about bees – 

biology of a super organismo20”, fala que a colmeia é muito mais do que uma 

sociedade perfeita; é um superorganismo vivo, onde cada abelha é responsável por 

                                            

20 O fenômeno das abelhas é o título do livro em português, que foi publicado pela primeira vez 
em 2010 pela editora Artmed. 
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uma função e o conjunto de todas funções dá vida a um organismo vivo, chamado 

colmeia. A analogia entre a colmeia e o edifício de habitações compartilhadas vai 

poetizar a vida social dos estudantes e servir de inspiração para os muitos aspectos 

programáticos do futuro projeto. 

De acordo com Lawson (2015), em geral, existem 03 fontes geradoras dessa 

ideia principal: o próprio programa em termos das restrições radicais, toda restrição 

externa também pode influenciar o arquiteto ou, então, os “princípios condutores” do 

próprio projetista, que podem estar relacionados à forma, estrutura ou funcionalidade. 

E são estas restrições que irão nortear a construção do volume, assim como a 

implantação no lote. Essas primeiras fases de projeto se caracterizam como uma 

análise pela síntese, onde o importante não são suas minúcias e detalhes, mas o todo, 

em busca de identificar os problemas mais significativos para o desenvolvimento da 

forma. Na fase seguinte, o projetista segue o seu faro com o conceito adotado e no 

decorrer do processo vai averiguando se a forma adotada atende às restrições e 

verifica também a existência de falhas. A menos que o projeto consiga atender a todas 

as restrições e condicionantes, essa fase do projeto se interrompe por duas razões: a 

forma adotada não consegue solucionar significativamente os problemas envolvidos 

ou a forma inicial é abandonada pela sua total inadequação. E assim uma nova ideia 

geradora será desenvolvida, aproveitando a experiência adquirida no processo, para 

solucionar o problema por um novo ângulo. 

A criação de conceitos a partir dos aspectos mais importantes do problema 

ajuda a descobrir a natureza do objeto antes de lidar com a sua realidade física. Assim, 

pode-se dizer que o conceito é a fase embrionária do partido. Mahfuz (1995) esclarece 

que essa passagem do conceito para o partido não acontece de forma direta, pois 

existe um estágio intermediário, onde se desenvolve o todo conceitual. Desta forma, 

o partido nada mais é do que a organização planimétrica e volumétrica da concepção 

básica de um projeto, a sua essência, assim como a sua estrutura e a sua relação 

com o contexto. É a materialização através do repertório formal, compositivo e 

construtivo da arquitetura. 

 

5.2. A DEFINIÇÃO DO PARTIDO 

Após a definição do conceito e a elaboração da programação arquitetônica, 

deu-se início à segunda parte da disciplina de Atelier Integrado de Projeto II, onde o 

passo seguinte no desenvolvimento processual da proposta foi a escolha do terreno, 
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baseado no pré-dimensionamento desenvolvido na atividade anterior. A etapa 

seguinte foi reunir e analisar os condicionantes bioclimáticos, físicos e legais do 

terreno e do lugar, como detalhado no capítulo 04 deste volume. 

Como sabemos, hoje em dia, o avanço tecnológico possibilita a construção de 

maquetes digitais com resoluções impressionantes, que muito auxiliam o arquiteto, 

tanto no processo projetual, como na “venda” do produto final. Entretanto, as técnicas 

e equipamentos utilizados na execução das maquetes digitais diferem bastante 

daquelas empregadas nas maquetes físicas. Construir maquetes e volumes físicos, 

além das vantagens de sua tridimensionalidade, permite ao arquiteto a oportunidade 

de abordar o projeto de uma maneira diferente, através da sua confecção, 

manipulação e exploração tátil. 

Pina, Filho e Marangoni (2015) falam da importância dos estudos de massa 

para a análise do conjunto da volumetria e o seu impacto no entorno através do uso 

da maquete física, que ainda permite estudos de fenômenos específicos, como 

aqueles através do heliodon, no intuito de auxiliar o posicionamento das aberturas e 

analisar o sombreamento das fachadas. Ainda segundo os autores, o uso de 

maquetes físicas é importante para desenvolver o senso de percepção espacial e 

ainda treinar a habilidade mão-olho, uma vez que as maquetes digitais não 

conseguem transmitir essa complexidade tridimensional. 

Depois de definir o terreno e conhecer as suas condicionantes, os alunos foram 

instruídos a desenvolver uma maquete do terreno para melhor analisar a sua forma e 

as curvas de nível (Figura 5.1). Em seguida foram iniciados os estudos preliminares 

para a definição do partido e, posteriormente, a execução de uma maquete de estudos 

formais. 

Figura 5.1 FOTO DA MAQUETE DO TERRENO 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 
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Inicialmente, e meio mecanicamente, os primeiros esboços foram diretamente 

influenciados pela forma da colmeia ou pela forma hexagonal dos favos. A sua 

estrutura de formas simples inteligentemente construída é muito encantadora, como 

no caso da forma dos favos, onde através da geometria plana se descobriu que a 

figura geométrica mais adequada para se cobrir um maior espaço utilizando uma 

menor área, seria o hexágono. Entretanto, a ideia da representação literal da colmeia 

no projeto não nos pareceu apropriado, e evitou-se, assim, uma abordagem temática, 

pois a razão principal da sua escolha foi de ordem comportamental e organizacional. 

O processo de elaboração do partido iniciou-se vislumbrando ao mesmo tempo 

quais estratégias de conforto térmico seriam mais adequadas para canalizar os ventos 

dominantes para o seu interior. A existência de ventilação cruzada no interior dos 

pavimentos iria viabilizar a ideia de que o espaço central deveria ser um ambiente com 

alto potencial de socialização e integração entre os seus moradores. Este era um 

aspecto que esteve sempre presente desde os estágios mais preliminares do projeto.  

Outro aspecto relevante nesta fase de processo foi evitar a criação de longas 

circulações de acesso às unidades habitacionais, como aquelas encontradas em 

hotéis. Isso impactou diretamente na distribuição das unidades e consecutivamente, 

na criação dos átrios e da abertura zenital. A volumetria resultante foi um retângulo, 

que não sofreu, de imediato, subtrações ou adições à sua forma inicial. A ideia de uma 

caixa retangular com as devidas aberturas, localizadas estrategicamente para 

possibilitar o conforto térmico no seu interior pareceu bastante responsiva para as 

questões abordadas até aquela fase de projeto. 

Depois de definir o partido, o passo seguinte foi a construção de uma maquete 

para realizar o estudo dos volumes e justamente nesta etapa foi possível visualizar o 

formato simplista do projeto em meio à sua implantação no lote. Dessa forma, foi 

decidido que uma nova análise deveria ser feita para aprimorar o partido adotado 

inicialmente. 

Diante deste fato, foi necessário revisar o desenvolvimento do partido e os 

principais condicionantes projetuais.  Durante uma revista nas restrições me deparei 

com uma recente modificação do Plano Diretor de Natal, onde o índice de utilização 

para o bairro de Capim Macio havia sido reduzido para 1.2, o coeficiente básico da 

cidade. Esse dado impactou diretamente sobre a volumetria, pois a proposta inicial 

contemplava 70 unidades habitacionais distribuídas em 05 pavimentos, sem contar 
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com o pavimento térreo, dedicado aos serviços, e o subsolo, destinado ao 

estacionamento. 

As áreas tiveram que ser contabilizadas e redistribuídas de tal maneira que não 

ultrapassassem a área total de aproveitamento do lote de 3.685,20 m². A solução foi 

reduzir as unidades por pavimento para 12 unidades, retirando 01 unidade de 01 

quarto e 01 unidade tipo studio e diminuindo um pavimento de habitações, totalizando, 

assim, 48 unidades (Figura 5.2). 

Durante esse redimensionamento, começou a se cogitar como seria a 

delimitação do lote com o passeio público, pois a ideia inicial seria integrar a edificação 

com o bairro e não utilizar altos muros. Então, foi percebida a possibilidade de fazer 

esta demarcação com volumes que se estendiam da torre central (Figura 5.3), 

aumentando a área de serviços e delimitando a área pública e privada. Além da torre 

central, o pavimento térreo foi zoneado em 03 blocos distintos: varejo (complexo de 

lojas), lazer (salão de festas e espaço lazer) e o acesso dos funcionários (estar, 

banheiros e vestiário). E este mesmo pavimento deveria acomodar todos os outros 

serviços restantes do programa. Depois da ideia inicial que aparentemente atendia ao 

programa, uma nova maquete foi feita para analisar a sua implantação no lote e 

realizar os estudos de incidência solar e de sombreamentos com o heliodon (Figura 

5.4). 

Figura 5.2 O DESENVOLVIMENTO DO PARTIDO 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 
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Figura 5.3 MAQUETE DE ESTUDOS FORMAIS – VISTA DE TOPO. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Figura 5.4 A MAQUETE DE ESTUDOS FORMAIS – VISTA PERSPECTIVA 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL,2018. 

 

A partir dos resultados satisfatórios nos estudos de sombra e incidência solar 

com o heliodon, se iniciou o desenvolvimento dos desenhos técnicos, os quais foram 

utilizados no último seminário apresentado na disciplina de Atelier Integrado de 

Projeto II, junto com a apresentação do partido e a maquete de estudos formais. O 

desenvolvimento dessa proposta será abordado mais profundamente no capítulo 6, 

que trata do detalhamento da proposta final, incluindo o seu sistema construtivo e 

estratégias sustentáveis aplicadas. 
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Depois da definição do partido, iniciou-se a distribuição dos ambientes e, nesta 

fase, foram de suma importância os resultados obtidos nos estudos de caso e na 

análise pós-ocupacional apresentadas no item 2.3. Um dimensionamento básico 

também já havia sido feito com o intuito de se ter uma ideia da área do terreno 

adequada para atender a todos os requisitos do programa. 

A disposição interna das unidades no pavimento tipo foi inspirada pelo conceito 

escolhido, a colmeia, e o layout final foi aquele que possibilitava a melhor captação 

dos ventos dominantes, proporcionando uma ventilação cruzada no interior dos 

pavimentos. Assim, um grande espaço multiuso central, envolvendo uma cozinha e 

um lounge compartilhado, é o coração pungente de cada pavimento, e, procurando 

uma maior permeabilidade entre os pavimentos assim como maximizar a circulação 

de ar, cada nível possui, também, dois átrios centrais (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TIPO. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Olhando a figura 5.5, podemos observar alguns parâmetros estabelecidos 

anteriormente no item 2.3 para que uma área compartilhada possua um alto potencial 

agregador, dentre eles podemos citar: 
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1. Área compartilhada posicionada no centro enquanto que as unidades 

habitacionais se posicionam em sua órbita; 

2. Áreas reduzidas para cada unidade habitacional (sem lavanderia e com uma 

cozinha funcional para o dia-a-dia) com o intuito de estimular o uso dos seus 

equivalentes compartilhados, e assim, aumentar as chances de integração 

de seus componentes; 

3. Visibilidade total do espaço compartilhado devido a inexistência de 

barreiras; 

4. Foram criados nichos, halls e varanda nesta grande área compartilhada 

para possibilitar espaços mais reservados, quando necessário, haja vista 

que existem 02 unidades habitacionais compartilhadas por andar; 

5. O espaço central é multiuso; 

6. Cada pavimento possui a sua área compartilhada fazendo com que a 

distribuição seja mais homogênea, e sua visibilidade poderá ser convidativa 

também para usuários de outros pavimentos; 

7. O mobiliário escolhido apresenta um mix de itens que são de fácil 

mobilidade e que apresentam possibilidades de novos layouts. 

 

Desde os estudos preliminares, ficou claro que agrupar todos os serviços em 

um só pavimento não seria conveniente, haja vista que existem ambientes cujas 

atividades são incompatíveis, como por exemplo a lavanderia e o salão de festas, ou, 

o co-working e a academia. Desta forma, a partir da segunda maquete de estudos 

formais, foi definido que a lavanderia seria instalada no último pavimento, enquanto 

que os outros espaços compartilhados se agrupariam no térreo. 

O posicionamento isolado da lavanderia na cobertura deve ser bem trabalhado, 

uma vez que todos os outros espaços compartilhados deste projeto se encontram 

próximos ou integrados a outros usos. Assim, norteado pelos resultados obtidos na 

análise pós-ocupacional de Nugent (2012) para as residências universitárias da 

Universidade de Massachusetts, foi decidido que a lavanderia deveria agregar uma 

outra função para que o espaço não fosse visto apenas como meramente funcional. 

Tendo em mente o mix de espaços compartilhados que se encontram no pavimento 

térreo, foi analisada qual seria a melhor opção para agregar valor ao último pavimento 

da edificação, que até o momento dispunha somente da lavanderia. Nesta etapa 

também tinha que se ter em mente que o coeficiente de aproveitamento básico 
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limitava a uma área tal e que diante dos cálculos de dimensionamento prévio, poderia 

se dizer que já estávamos quase no limite. 

Devido à natureza da atividade desenvolvida na lavanderia que envolve longos 

períodos de espera e que, entretanto, devido ao caráter comunitário/rotativo do seu 

uso, o usuário não pode deliberadamente se ausentar até o ciclo de lavagem ser 

concluído, duas possibilidades se apresentaram. A primeira ideia foi trazer o salão de 

jogos para a cobertura, porém, isso limitaria o seu uso, já que no pavimento térreo ele 

se tornaria mais acessível e oportuno. A segunda ideia foi aproveitar o espaço externo 

à edificação que contém a lavanderia para fazer um espaço outdoors, com uma 

proposta mais intimista, já que as áreas externas do pavimento térreo, por conter 

piscina e churrasqueiras, deverão estar sempre cheias de moradores e convidados. 

Assim, surgiu a ideia de um jardim zen, o qual seria um espaço multiuso, para tomar 

sol, estudar, relaxar ou simplesmente ler um livro (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6 PLANTA BAIXA – COBERTURA/TOP FLOOR. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Assim, no pavimento térreo, foram distribuídos todos outros espaços 

compartilhados do programa, orientado pelo artigo de Jo Williams (2005), que afirma 
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que os espaços comuns devem ser centrais, com alta visibilidade e de preferência 

próximos da entrada, assim como também apoiado no artigo de Julia Nugent (2012), 

quando afirma que os estudantes veem e querem ser vistos e que quando o 

fechamento for necessário para o melhor desempenho das atividades, que sejam 

utilizados painéis em vidro, para que não se perca a comunicação visual entre o 

interior e o exterior. 

Ao adentrar à edificação, um espaço multifuncional acolhe a recepção, o lounge 

e o co-working. Foi bastante conflitante a ideia de segregar o co-working da recepção 

e do lounge, haja vista que a literatura existente sobre co-living/co-housing aposta 

muito na integração proporcionada pelos espaços multiuso. Entretanto, acreditando 

no melhor funcionamento e na privacidade para discutir assuntos, talvez de caráter 

sigiloso, com clientes, foi decidido que o espaço de co-working seria isolado 

acusticamente com painéis de vidro duplo, pois desta forma a conexão visual com os 

dois outros espaços adjacentes não seria comprometida. Perpendicular à área acima 

descrita, se encontra a grande área central que engloba a sala de estudos, a sala de 

jogos, o salão de festas e o acesso para a área externa onde se encontra a piscina e 

as áreas de lazer (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TÉRREO. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018 
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Baseando-se em padrões estabelecidos e resultados de analises pós-

ocupação, os espaços compartilhados foram distribuídos buscando uma potencial 

capacidade de confluência dos usuários e uma possível predisposição para promover 

a interação social no grupo, haja vista que o espírito de coletividade do grupo está 

intrinsicamente ligado ao sucesso desta disposição, assim como também de outros 

fatores que, entretanto, fogem das responsabilidades do projeto arquitetônico, seja ele 

bem resolvido ou não. Em seguida, segue um quadro contendo os espaços 

compartilhados e a sua disposição na edificação (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 QUADRO DA RELAÇÃO ESPAÇOS COMPARTILHADOS/PAVIMENTO. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018 

 

Debruçar-se sobre o processo criativo de maneira não instintiva e mecânica, 

significou resgatar e reinterpretar técnicas anteriormente utilizadas e/ou se inteirar de 

novas técnicas e novas abordagens, fazendo deste processo um procedimento 

metodológico consciente. A conscientização mais técnica do passo a passo dos 

procedimentos projetuais, não nos permite enveredar em misticismos e crendices 

durante o processo criativo. Essa conscientização vai nos levar a projetos com etapas 

mais definidas e racionalizadas, promovendo resultados mais rápidos e eficazes. 

Acreditamos que esta abordagem do processo criativo desenvolvido neste mestrado 

tem um impacto positivo no modus operandi do profissional arquiteto, no momento em 

que este quebra paradigmas do passado e consegue se libertar da produção 

mecanicista que é construída ao longo dos anos de profissão. 
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6. DETALHAMENTO DA PROPOSTA FINAL 

Este último capítulo tem como propósito detalhar a proposta final, discorrendo 

sobre os itens relevantes por pavimento e esclarecendo as escolhas feitas em relação 

ao sistema construtivo e aos materiais propostos, tendo como base os estudos 

desenvolvidos e os referenciais teóricos utilizados neste trabalho, que foram 

apresentados nos capítulos anteriores. 

Primeiramente, uma abordagem geral revisará os aspectos mais relevantes da 

evolução do projeto por pavimento para que em um segundo instante sejam 

abordados o sistema construtivo adotado e os materiais em destaque do projeto. Em 

seguida serão abordados os aspectos sustentáveis da edificação e, para finalizar este 

capítulo, vamos elencar as estratégias da proposta final que contemplam a 

potencialização do senso de comunidade, característica tão relevante para o sucesso 

deste projeto, haja vista que se trata de uma edificação de uso colaborativo. 

 

6.1. A EVOLUÇÃO DA PROPOSTA INICIAL 

Depois de estudar os condicionantes físicos e climáticos do terreno, alinhado 

ao conceito de fachada ativa e ao uso misto da edificação através da utilização de 

POPS, o posicionamento final da edificação no lote foi a definição do melhor layout 

encontrado para acomodar a volumetria resultante de um prévio dimensionamento 

que acomodava os espaços previstos, tendo em mente uma infraestrutura tal que 

também obedecesse ao limite de área imposto pelo coeficiente básico para 

construções para o bairro de Capim Macio. 

Inicialmente, o sistema construtivo a ser utilizado seria misto, onde o pavimento 

subsolo seria estruturado com o sistema convencional de vigas e pilares em concreto 

armado e uma laje do tipo colmeia, em virtude da existência de grandes vãos, 

enquanto que, a partir do primeiro pavimento, seria utilizado um novo sistema 

construtivo que envolve o uso de painéis portantes pré-moldados em concreto 

especificamente para cada projeto através de formas metálicas. Entretanto, quando 

se aprofundou nas pesquisas sobre este sistema construtivo, foi verificado que os 

altos custos de manufatura destas formas tornavam o sistema impraticável. Este 

sistema tem sido adotado devido à rapidez da sua montagem, diminuindo 

significativamente o tempo de obra, assim como o desperdício. Entretanto, o custo 

inicial dos moldes só é justificado mediante a sua ampla utilização, como no caso dos 

conjuntos habitacionais populares onde existem um modelo padrão de habitação.  
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Desta maneira, frente à inviabilidade financeira dos painéis portantes pré-

moldados em concreto, um novo sistema construtivo teve que ser definido e aquele 

escolhido para dar continuidade ao projeto em andamento foi o sistema convencional 

em concreto armado, que será explicado mais detalhadamente no próximo item. 

Todavia essa mudança acarretou em uma adequação geral envolvendo todos os 

pavimentos (Figura 6.1), onde a cor verde representa a área útil do pavimento subsolo 

antes da mudança de sistema construtivo. 

 

Figura 6.1 PLANTA BAIXA – SUBSOLO (ANTES DA MUDANÇA DO SISTEMA CONSTRUTIVO) 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL,2019. 

 

O pavimento subsolo não sofreu redução em relação ao número de vagas, mas 

dentre estas 47 vagas existentes foi preciso adaptar 04 vagas especiais para atender 

a cada unidade habitacional acessível existente em cada pavimento (Figura 6.2). 

Outro aspecto relevante nesta mudança foi a criação de shafts de ventilação e 

pergolados mais generosos para atender a proporção de 1/8 da área para contemplar 

uma ventilação cruzada eficiente em seu interior. O terreno apresenta um desnível 

médio de dois metros no sentido transversal Norte-Sul e o posicionamento do 

estacionamento foi sempre norteado para tirar melhor proveito deste desnível 

existente. O acesso ao estacionamento se dá pela Rua Neuza Farache, que além de 

possuir um tráfego menos intenso em relação a Rua Ismael Pereira da Silva, também 

possibilitou a diminuição da inclinação da rampa de acesso único devido ao desnível 

já existente na rua. 



123 
 

Figura 6.2 PLANTA BAIXA – SUBSOLO (DEPOIS DA MUDANÇA DO SISTEMA CONSTRUTIVO) 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

 

O pavimento térreo, além da torre central que acomoda todas as unidades 

habitacionais e quase todos os espaços compartilhados, possui 03 volumes que 

possuem funções distintas e cuja locação no lote obedeceu aos condicionantes 

climáticos e funcionais.  

Devido à compatibilização do novo sistema estrutural, o pavimento térreo 

sofreu alterações significativas no volume 02 (Figuras 6.3 e 6.4), onde as mudanças 

ocorridas no subsolo inviabilizaram a antiga posição da piscina.  

Para melhor entender a evolução deste pavimento foi estabelecido uma 

legenda para auxiliar a sua compreensão: 

01. TORRE CENTRAL – amarelo 

02. VOLUME 01 (LOJAS, BWC, CASA DE GÁS E LIXO) -  vermelho 

03. VOLUME 02 (ÁREA DE LAZER E SALÃO DE FESTAS) -  azul 

04. VOLUME 03 (DML, VESTIÁRIO E BWC DOS FUNCIONÁRIOS) – verde 
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Figura 6.3   PLANTA BAIXA – TÉRREO (ANTES DA MUDANÇA DO SISTEMA CONSTRUTIVO) 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Figura 6.4 PLANTA BAIXA – TÉRREO (DEPOIS DA MUDANÇA DO SISTEMA CONSTRUTIVO) 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019 

 

Diante das adversidades, um novo layout foi desenvolvido, o que resultou em 

uma proposta mais unificada para a área de lazer (Figura 6.4). Ao volume 01 foi 

adicionado uma casa de gás e lixo, exclusivo para as lojas, e a casa de máquinas. 

Outro ponto positivo a ser observado neste volume é a humanização do espaço verde 
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disponível na fachada frontal da Rua Ismael pereira da Silva. A torre central não sofreu 

alteração em relação à sua área, no entanto o seu layout interno foi modificado devido 

à substituição da academia de ginástica pela sala de jogos, e isso possibilitou a 

criação de uma loja com uma área superior às demais, o que possivelmente irá 

atender às necessidades de uma loja de conveniência. 

Em relação aos acessos, a entrada principal é acessada através de um deck 

em madeira instalado na fachada voltada para Rua Ismael Pereira da Silva, enquanto 

que a entrada de serviço se encontra na outra extremidade, na Rua Neuza Farache, 

ao lado da rampa de acesso ao estacionamento. Esse mesmo deck que leva à entrada 

principal se prolonga até o espaço de co-working, que justamente neste ponto avança 

sobre o recuo frontal e se transforma em um lounge, que se comunica com o interior 

da edificação, e pode funcionar como área para eventos ou de convivência. 

Outra intervenção necessária foi a humanização da área externa que se 

encontra entre os volumes 02 e 03 (ver figura 6.4), onde se encontra o shaft central 

de ventilação do pavimento subsolo e o pergolado. Aqui a proposta desenvolvida tem 

como objetivo proporcionar um espaço transacional semiprivado, para relaxar ou 

descansar, provido de mobiliário adequado, árvores de médio porte e caramanchões 

em madeira. A permeabilidade do lote ficou acima do mínimo estipulado pelo Plano 

Diretor (32.68%) e isso foi facilitado devido à utilização de um piso 100% drenável, 

proposto para pavimentar a área defronte às lojas. 

O pavimento tipo já continha, desde o pré-dimensionamento das áreas para a 

escolha do terreno, 03 tipos diferentes de unidades habitacionais que iriam ser 

utilizados neste projeto. Porém, a banca de qualificação trouxe algumas críticas 

relevantes, entre eles o questionamento sobre a inexistência de unidades 

habitacionais acessíveis e sobre a funcionalidade do layout proposto para o mobiliário 

dos apartamentos.  

Assim, algumas sugestões da banca foram acatadas, as quais resultaram em 

um aumento na área útil de cada apartamento (Figuras 6.5, 6.6 e 6.7), e em cada 

pavimento foi adicionado uma suíte acessível (Figura 6.8). Este momento coincidiu 

com as modificações que vinham sendo feitas em função da mudança do sistema 

construtivo e, desta maneira, o layout teve que ser compatibilizado para se adequar a 

estas duas novas circunstâncias. 
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Figura 6.5 PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 01 (ANTES E DEPOIS) 

 
 

FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

 

Figura 6.6 PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 02 (ANTES E DEPOIS) 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 
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Figura 6.7 PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 03 (ANTES E DEPOIS) 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

 
 

Figura 6.8 PLANTA BAIXA – APARTAMENTO TIPO 04 (COM E SEM LAYOUT DE MOBILIÁRIO) 

FIGURA 6.6: FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Ainda durante este processo, foi definido que os apartamentos do tipo 01 e 02 

compartilhariam uma laje técnica comum que se encontra em um espaço externo ao 

lado da escada, na fachada nordeste e ao lado do elevador, na fachada sudoeste. Já 

os apartamentos do tipo 03 e 04 utilizariam uma laje técnica destinada exclusivamente 
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para cada unidade. Desta maneira, os apartamentos 01 e 02, que não possuíam 

varanda, finalizaram com uma sacada, possibilitando a utilização de uma esquadria 

maior (uma porta de correr) para o exterior e ainda foi de grande valia para diminuir a 

incidência solar no interior dos apartamentos. E as unidades do tipo 03 e 04, que 

desde o início possuíam varanda, se beneficiaram também com a redução da 

incidência solar no interior das unidades através da inclusão de uma laje técnica, que 

será detalhado mais adiante. 

Quando o novo sistema estrutural foi distribuído, verificou-se que o 

posicionamento de um dos átrios estava de tal maneira que uma das vigas estruturais 

atravessariam o vão, o que não seria interessante do ponto de vista estético. 

Mantendo as mesmas áreas do projeto original, o átrio em questão foi relocado para 

se alinhar com a estrutura e, assim, um novo layout precisou ser desenvolvido (Figura 

6.9). 

 

Figura 6.9 PLANTA BAIXA – PAVIMENTO TIPO (ANTES E DEPOIS) 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

Esta nova proposta unificou as áreas compartilhadas do pavimento: o lounge e 

a cozinha, e ainda possibilitou uma comunicação direta entre escada e elevador, 

anteriormente bloqueada pelo lounge compartilhado. A cozinha compartilhada ganhou 

uma varanda, que conforme detalharemos mais adiante foi um elemento essencial 
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para reduzir a incidência solar para o seu interior, assim como captar os ventos 

dominantes. 

Como foi abordado no capítulo anterior, a cobertura acomodou a lavanderia e 

um espaço aberto, cuja potencial função inspirou o seu nome, o jardim zen. Por se 

tratar do último pavimento não houve grandes modificações decorrentes do novo 

sistema estrutural, entretanto, os reservatórios tiveram que ser redimensionados para 

se encaixarem na nova modulação e devido ao deslocamento do átrio, a abertura 

zenital teve que se alinhar com a sua nova posição, trazendo mais unidade ao volume 

central (Figura 6.10). 

Como pode ser visto, a implantação do novo sistema estrutural trouxe 

alterações positivas para o projeto enquanto se buscavam soluções para satisfazer às 

novas necessidades. No capítulo seguinte, iremos abordar o sistema construtivo 

adotado e os elementos construtivos mais relevantes para o bom desempenho do 

projeto. 

 

Figura 6.10 PLANTA BAIXA – COBERTURA (ANTES E DEPOIS) 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

6.2. O SISTEMA CONSTRUTIVO E OS MATERIAIS DE DESTAQUE  

De longe, o sistema mais utilizado no país é a alvenaria convencional, em que 

existe um esqueleto portante, formado por pilares e vigas, e as alvenarias funcionam 

exclusivamente como vedações. Nos últimos anos, um outro sistema, conhecido como 

alvenaria estrutural, tem sido cada vez mais utilizado devido ao baixo custo e agilidade 
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na produção. Como o próprio nome diz, esse sistema é construído utilizando apenas 

blocos de concreto ou cerâmica, sem a necessidade de pilares e vigas. E é 

entendendo as vantagens e desvantagens de cada sistema que se pode escolher a 

melhor opção (Figura 6.11). 

 

Figura 6.11 QUADRO COMPARATIVA DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

 
FONTE: (SILVA et al, 2017) 

 

Com os dados deste quadro em mente e conhecendo as características do 

projeto em andamento, houve três pontos positivos na alvenaria convencional que nos 

levaram à sua escolha:  

01. O projeto possui muitos elementos em sua fachada que se encontram em 

balanço, como sacadas e marquises, e para trabalhar com a alvenaria 

estrutural seria preciso abrir mão destes elementos que além de seus 

papéis técnicos, possuem grade valia estética para a identidade do edifício; 

02. Em se tratando de um edifício habitacional de fluxo rotativo, não seria uma 

boa decisão optar pela alvenaria estrutural, haja vista a impossibilidade de 

efetuar reformas posteriores à sua construção. A inflexibilidade da planta 

poderia vir a ser uma sentença de morte para o empreendimento, frente às 

futuras necessidades do mercado e dos usuários; 

03. O projeto em desenvolvimento é caracterizado por grandes aberturas, uso 

de átrios e grandes esquadrias e o sistema de alvenaria estrutural não 

permite grandes vãos. Desta forma, foram levadas em conta as vantagens 

que estas grandes aberturas trariam para a vida dos usuários, como o 

conforto térmico no interior da edificação e a permeabilidade visual. 

Depois de definir a alvenaria convencional como sistema construtivo, as 

alvenarias de vedações (interna e externa), apesar de não possuírem função 

estrutural, também merecem atenção na escolha haja vista a variedade de opções 

que o mercado oferece. O bloco de concreto celular (Figura 6.12) foi definido para e 

execução das alvenarias externas, devido a suas inúmeras qualidades, dentre elas: 
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01. Com uma densidade inferior ao bloco de concreto convencional, este 

produto apresenta uma redução significativa de quase 60%, o que reflete 

positivamente na redução de cargas sobre a estrutura; 

02. Devido à leveza, que traz mais agilidade no transporte e execução, e ao seu 

tamanho, necessitando menos peças por metro quadrado, a produtividade 

é superior com a sua utilização; 

03. Comparado às alvenarias convencionais, este bloco apresenta resultados 

termo acústicos superiores devido à sua estrutura aerada; 

04. Devido à sua superfície uniforme é possível dispensar a utilização de 

reboco, somente sendo necessária a massa corrida; 

05. É possível adequar o tamanho do bloco sem desperdícios com um simples 

serrote, representando uma grande vantagem, se comparado ao tijolo 

cerâmica convencional que pode chegar a um desperdício de 30%. 

 

Figura 6.12 BLOCO DE CONCRETO CELULAR 

 
FONTE: https://blogdaengenharia.com/bde-explica-concreto-celular/ .Acesso em: 02 jan. 2019. 

 

As divisões internas para as áreas secas serão executadas em chapas Gypsum 

Drywall ST (padrão), enquanto que as divisões internas das áreas molhadas serão 

executadas com as chapas Gypsum Drywall RU (resistentes à água). Em ambos os 

casos será utilizado chapa dupla e lã mineral para um melhor desempenho acústico 

(Figura 6.13). Já o forro será todo executado com chapas Gypsum estruturadas de 

alto desempenho acústico (Figura 6.14). 
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Figura 6.13 PAREDE ACÚSTICA COM LÃ MINERAL 

  
FONTE: Disponível em: https://www.gypsum.com.br/pt-pt/produto-e-sistema-

drywall/sistemas/parede/parede-acustica. Acesso em: 03 jan. 2019. 

 

Figura 6.14 FORRO ACÚSTICO COM LÃ MINERAL 

 
FONTE: Disponível em: https://www.gypsum.com.br/pt-pt/produto-e-sistema-

drywall/sistemas/forro/fge-ada-s47-forro-gypsum-estruturado-de-alto-desempenho-acustico.  
Acesso em: 03 jan. 2019.  

 

Inicialmente, a intenção era trabalhar somente com lajes impermeabilizadas, 

entretanto durante as pesquisas realizadas para a escolha dos materiais foi 

encontrado um produto que auxilia bastante na redução da transmissão de calor para 

o interior da edificação, a telha térmica (Figura 6.15). De acordo com um dos 

fabricantes, a isoplay, o material utilizado nestas telhas (poliuretano, EPS ou lã de 

rocha) possui um coeficiente de condutibilidade de 0.028kcal/h.m.C, o que é muito 

inferior e representativo quando se compara ao cimento amianto (0.65kcal/h.m.C), à 

cerâmica (0.93kcal/h.m.C) ou ao concreto 1.75kcal/h.m.C. Esta característica do 

isoplay é bastante significativa para a eficiência energética da edificação.  
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Figura 6.15 TELHA TÉRMICA 

 
FONTE: Disponível em: http://www.isoeste.com.br/portfolio_item/telha-termica-sanduiche-trapezoidal-

pur-pir/. Acesso em: 03 jan. 2019. 

 

Em relação aos pisos externos, o critério de escolha se deu mediante a sua 

contribuição para o conforto térmico e a funcionalidade. Na área externa, no entorno 

da piscina e da área de lazer foi utilizado um piso da marca Castelatto, que possui 

qualidades bastante importantes para o bom desempenho desta área: atérmico e 

antideslizante (Figura 6.16). 

 

Figura 6.16 PISO EXTERNO PARA ÁREA DA PISCINA E ÁREA DE LAZER 

 
FONTE: Disponível em: https://castelatto.com.br/catalogo/Catalogo2017.pdf.  

Acesso em: 03 jan. 2019.  
 

Para o passeio público foi especificado bloquete de concreto intertravado, que 

é considerado 30% permeável para o cálculo de permeabilidade para a cidade de 

Natal, enquanto que a área de conivência defronte às lojas foi executada com o piso 

Ecodreno, um produto que permite 100% de permeabilidade (Figura 6.17). 
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Figura 6.17 BLOQUETE DE CONCRETO INTERTRAVADO E PISO ECODRENO 

 
FONTE: Disponível em: https://www.hometeka.com.br/aprenda/descubra-tudo-sobre-pisos-

intertravados-de-concreto-precos-paginacoes-e-dicas/ E https://tetraconind.com.br/produtos/piso-
ecodreno/. Acesso em: 08 jan. 2019.  

 

Os apartamentos possuem portas e janelas em PVC com persiana integrada 

para proporcionar um maior controle da incidência solar e da privacidade no interior 

dos apartamentos, sem, entretanto, perder a ventilação, possuindo ainda superior 

desempenho termo acústico e maior resistência à corrosão (Figura 6.18). 

 

Figura 6.18 ESQUADRIA EM PVC COM PERSIANA INTEGRADA 

  
FONTE: Disponível em: http://www.cendronaluminio.com.br/produtos/linha-obras.  

Acesso em: 08 jan. 2019. 
  

 

As portas e janelas do pavimento térreo, das fachadas nordeste e sudeste, 

serão esquadrias em PVC com vidro transparente, porém auxiliadas com as telas 

solares Thermoscreen da Uniflex, onde específicos fatores de aberturas variando de 

1 a 10 % para cada direção da fachada faz com que se consigam resultados bastantes 

http://www.cendronaluminio.com.br/produtos/linha-obras
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significativos (Figura 6.19). Dependendo da orientação da fachada, o fabricante 

recomenda as seguintes instruções, relativas à porcentagem de abertura:  

. Fachada Norte: 1% ou 3%; 

. Fachada Sul: 10%; 

. Fachada Leste: 3% ou 5%;  

. Fachada Oeste: 1%. 

Muito comum em ambientes corporativos é a utilização das telas solares 

motorizadas, que podem ser auxiliadas por um sistema de automação integrado com 

a iluminação natural e o sistema de ar-condicionado, cujo resultado pode variar de 5 

a 15% na redução do consumo de energia. Deste modo, as telas solares se 

movimentam acertadamente no decorrer do dia para controlar de maneira eficiente a 

incidência solar no interior dos ambientes. 

 

Figura 6.19 TELA SOLAR THERMOSCREEN, DA UNIFLEX. 

. 
FONTE: Disponível em: https://www.aecweb.com.br/emp/cont/m/persianas-que-protegem-da-

incidencia-de-luz-e-radiacao-solar_5625_12404. Acesso em: 08 jan. 2019. 

 

 

Outro produto proposto neste projeto e digno de nota são os painéis articulados 

em alumínio, montados em um sistema versátil e dinâmico de proteção solar, 

fabricados pela Hunter Douglas, e chamado de Folding Shutters (Figura 6.20). Outro 

aspecto relevante do produto é a dinamização da fachada, uma vez que a abertura e 

fechamento dos painéis proporciona movimento e agrega valor à fachada da 

edificação através um elemento funcional e de alto valor estético. 

Todos os produtos aqui elencados foram escolhidos mediante a excelência de 

suas especificações técnicas, sempre procurando trazer para o projeto itens 

https://www.aecweb.com.br/emp/cont/m/persianas-que-protegem-da-incidencia-de-luz-e-radiacao-solar_5625_12404
https://www.aecweb.com.br/emp/cont/m/persianas-que-protegem-da-incidencia-de-luz-e-radiacao-solar_5625_12404
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diferenciados que proporcionassem um melhor desempenho energético, assim como 

auxiliassem a reduzir os impactos negativos no meio ambiente. 

 

Figura 6.20 FOLDING SHUTTERS, DA HUNTER DOUGLAS. 

  
FONTE: Disponível em: 

https://www.hunterdouglas.com.br/ap/uploads/br/productos/productos_archivo_descarga_3587.pdf 
(imagem editada pelo autor). Acesso em: 08 jan. 2019. 

 

 

6.3. ASPECTOS SUSTENTÁVEIS DA EDIFICAÇÃO 

 

É muito recente a nossa preocupação com a sustentabilidade do planeta, haja 

vista que as primeiras conferências mundiais para a discussão do tema ocorreram 

apenas no início dos anos 1990. O modo de exploração predatório, o incessante 

crescimento populacional e a escassez dos recursos naturais são razões pelas quais 

devemos nos conscientizar a respeito do nosso papel, como parte integrante desde 

sistema de consumo desenfreado. 

Quando se pensa em sustentabilidade ambiental, geralmente associamos a 

grandes indústrias e ao desmatamento; entretanto, este problema possui um forte 

caráter social e educacional do qual, nós, simples consumidores, também fazemos 

parte. Além das grandes iniciativas corporativas e governamentais, nós também 

podemos abraçar esta causa modificando nossas atitudes e adotando hábitos mais 

ecológicos, no que diz respeito ao nosso consumo e descarte. 
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Segundo o CIB21 (Conselho Internacional da Construção), a construção civil é 

o setor que mais consome recursos naturais, assim como o maior consumidor de 

energia, gerando grandes impactos ambientais. Além destes impactos, o setor ainda 

é responsável por 50% dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades 

humanas. 

Diante desta problemática, aos poucos vem se difundindo no país uma 

conscientização em prol da sustentabilidade. Cada vez mais se busca reduzir o 

consumo da energia e da água, adotando alternativas eficazes, como a instalação de 

painéis fotovoltaicos, a utilização de materiais sustentáveis ou a instalação de um 

sistema de captação e utilização das águas pluviais. 

Em relação ao projeto de arquitetura, é necessário pensar em sustentabilidade 

na fase projetual, haja vista que existem sistemas não-convencionais que deverão 

anteceder às instalações propriamente ditas, e que, caso não sejam feitas 

anteriormente, vão ocasionar intervenções desnecessárias na edificação. A 

arquitetura sustentável é aquela que se preocupa com o impacto ambiental da obra, 

desde a sua concepção até a sua utilização. Geralmente se toma partido das 

condicionantes climáticas do terreno, buscando uma maior eficiência energética do 

prédio, assim como se utiliza de sistemas para diminuir o consumo de água e energia. 

Mas também é importante considerar toda a cadeia produtiva da obra e aspectos tais 

como a origem e a natureza dos materiais, a disponibilidade de mão de obra local, 

dentre outros. 

Inicialmente, durante a fase de procura do terreno, houve a preocupação em 

encontrar uma área cujos lados maiores estivessem orientados no sentido SE/NO, 

porém, a trama urbana do bairro escolhido e a sua atual densidade ocupacional não 

possibilitaram encontrar um terreno disponível com as configurações desejadas. 

O terreno escolhido possui seus lados maiores com orientação NE/SO, se 

encontra em uma esquina e possui somente uma edificação de grande porte no seu 

entorno (Figura 6.21). As unidades habitacionais do tipo 01 e 02 estão voltadas para 

o NE e SO, entretanto foram utilizadas sacadas para resguardar as janelas e portas, 

assim como também foram propostas esquadrias com persianas integradas para os 

                                            

21 Dados disponíveis no site do ministério do meio ambiente: http://www.mma.gov.br/cidades-
sustentaveis/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel.html.  

Acesso em: 15 jan. 2019.  
 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel.html
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/constru%C3%A7%C3%A3o-sustent%C3%A1vel.html
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apartamentos e a utilização de telas solares para os ambientes compartilhados do 

pavimento térreo. Já as unidades 03 e 04 estão orientadas para o SE e aqui grandes 

aberturas foram utilizadas para captar os ventos dominantes tendo o cuidado de 

resguardá-las, como foi o caso da esquadria da cozinha compartilhada, presente em 

todos os pavimentos, onde foi utilizada os painéis articulados (folding shutters). 

 

Figura 6.21 BAIRRO DE CAPIM MACIO. 

  
FONTE: GOOGLE MAPS,2019. 

Nota: Editada pelo autor. 

 

Com a maioria dos apartamentos voltados para o NE e SO foi possível criar um 

grande vão central com grandes aberturas para o SE e NO, gerando assim uma 

circulação natural de ar para o interior da edificação, aproveitando a orientação dos 

ventos dominantes. E para maximizar ainda mais o aproveitamento desta corrente no 

interior da edificação, portas com persianas móveis foram utilizadas na entrada dos 

apartamentos e átrios foram criados para estabelecer uma permeabilidade entre os 

pavimentos. 

O posicionamento das aberturas e a disposição do mobiliário no interior dos 

apartamentos foi feita tendo em mente um melhor aproveitamento da luz natural para 

desenvolver com eficiência as atividades do dia-a-dia. A cozinha compartilhada é um 

elemento agregador para os seus moradores, potencializando o senso de 

comunidade, e desta maneira, também agindo como um agente inspirador em prol de 

atitudes sustentáveis, onde ao invés de cada um cozinhar separadamente em suas 

unidades, o espaço possibilita congregar todos em torno de uma única cozinha. 
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Quando se fala em edifício sustentável pode-se pensar em edifícios inteligentes 

com tecnologia de ponta, entretanto, neste capítulo queremos abordar medidas 

simples adotadas no projeto que podem impactar positivamente na redução dos 

efeitos negativos que a construção de uma edificação pode causar ao meio ambiente. 

Após pesquisas sobre o tema co-living, decidiu-se que a edificação contaria com 

alguns sistemas com o intuito de se tornar mais sustentável. Neste aspecto, o projeto 

foi dividido em 03 categorias: conforto ambiental, águas e energia. Para cada 

categoria foi escolhido a solução que melhor se adequava à estrutura física do edifício 

proposto.  

6.3.1. Conforto ambiental 

Como pôde ser visto no item anterior, muitos materiais propostos no projeto 

foram escolhidos mediante suas especificações técnicas relacionadas ao isolamento 

térmico e acústico, e este aspecto tanto impacta positivamente na qualidade de vida 

seus usuários, como também ajuda no desempenho energético da edificação (Figura 

6.22). 

Figura 6.22 QUADRO SÍNTESE DOS MATERIAIS 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Devido às mudanças necessárias realizadas no pavimento subsolo para 

atender ao sistema construtivo definitivo, a piscina teve que ser relocada. Assim, 

novos testes de sombra foram feitos para analisar essa nova disposição em relação à 

trajetória do sol (Figura 6.23) e essa nova proposta atende às expectativas, expondo 

a piscina ao sol durante quase todo o dia. Aproveitou-se também este momento para 

verificar o quão efetivo seriam as sacadas, as varandas e os painéis (folding shutters) 

para resguardar as portas e janelas da exposição ao sol (Figura 6.23). 
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Figura 6.23 ESTUDO DE SOMBRA COM O ECOTECT PARA A PISCINA. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 

A incidência solar na fachada SE foi analisada em dois momentos, o solstício 

de inverno e verão, e podemos verificar que a fachada permanece boa parte da manhã 

exposta ao sol, enquanto que durante o período da tarde ela permanece sombreada 

(Figuras 6.24 e 6.25). 

 

Figura 6.24 ESTUDO DE SOMBRA PARA A FACHADA SUDESTE NO SOLSTÍCIO DE VERÃO. 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 

 
Figura 6.25 ESTUDO DE SOMBRA PARA A FACHADA SUDESTE NO SOLSTÍCIO DE INVERNO. 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2018. 
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Esquadrias especiais com persianas integradas e telas solares com fatores de 

aberturas específicos foram propostos para minimizar o impacto da exposição ao sol 

pelo período da manhã. Outro fator de redução desse impacto nas fachadas é o uso 

de blocos de concreto celular, através do qual é possível reduzir a transmissão de 

calor para o interior da edificação. 

E isoladamente foi estudada a eficiência dos painéis (folding shutters) abertos 

à 90 graus, que se mostraram bastante eficazes durante toda a manhã, sendo 

necessário apenas ajustar o seu posicionamento no início da tarde (Figura 6.26). 

 

Figura 6.26 ESTUDO DE SOMBRA PARA OS PAINÉIS (FOLDING SHUTTERS) DA FACHADA 
SUDESTE. 

 
FONTE: IMAGEM GERADA NO ECOTEC E EDITADA PELO AUTOR, 2018. 

 

A fachada NE também foi a analisada em dois momentos, solstício de inverno 

e solstício de verão, e verificou-se incidência solar durante toda a manhã (Figuras 6.27 

e 6.28). Para minimizar a transferência de calor para o interior dos apartamentos nos 

horários mais críticos, as alvenarias foram recuadas através de uma sacada, e 

também foram utilizadas esquadrias com persiana integrada e telas solares, para as 

esquadrias do pavimento térreo. 

Tendo em mente a eficiência energética da edificação, a escolha dos materiais 

é de suma importância para a obtenção de um bom desempenho, e que apesar do 

investimento inicial o seu retorno é garantido a médio prazo, variando conforme o 

tamanho e a eficácia do sistema adotado. 
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Figura 6.27 ESTUDO DE SOMBRA PARA A FACHADA NORDESTE NO SOLSTÍCIO DE INVERNO. 

 
FONTE: IMAGEM GERADA NO ECOTEC E EDITADA PELO AUTOR, 2018. 

 

Figura 6.28 ESTUDO DE SOMBRA PARA A FACHADA NORDESTE NO SOLSTÍCIO DE VERÃO. 

  
FONTE: IMAGEM GERADA NO ECOTEC E EDITADA PELO AUTOR, 2018. 

 

6.3.2. As águas 

Camargo (2002, p.40) afirma que “Segundo a ONU, em menos de 50 anos, 

mais de 4 bilhões de pessoas, ou 45% da população mundial, estarão sofrendo com 

a falta de água.” Diante desta projeção e da atual crise hídrica que se instala em 

diversas cidades do país, um debate sobre maneiras de se utilizar a água potável de 

maneira mais racional é de suma importância para a sua conservação.  

Existem diversas atividades em uma residência que necessitam de água; 

entretanto, em muitas destas atividades o uso de água potável para a sua execução 

é questionável, pois representa um irresponsável gerenciamento do seu uso. A água 

para o consumo humano é chamada de potável e deve obedecer a padrões conforme 

a primeira norma de potabilidade do Brasil, o decreto 79.367, o qual estabelece ao 

Ministério da Saúde a competência sobre a definição do padrão de potabilidade da 

água para uso humano. Apesar de o Brasil possuir uma rede hidrográfica invejável, o 

crescimento das cidades aliado a um consumo desenfreado e irracional da água nos 

leva a procurar meios de atenuar o problema com soluções eficazes, começando em 

nossas próprias residências. Dentre as estratégias mais comuns que podem ser 
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adotadas em residências, podemos citar a utilização das águas pluviais e a instalação 

de componentes economizadores de água. 

Estas soluções podem ser bastante representativas na redução do consumo 

diário de água potável em uma residência. Mas, para isto, alguns cuidados devem ser 

tomados ao manusear estas águas, pois até a água da chuva não se encontra em 

estado potável. Mesmo tratada esta água se encontra imprópria para o consumo, 

entretanto existem diversas outras atividades que podem fazer uso destas águas. 

A NBR 15527 rege sobre a captação de água pluviais para fins não potáveis 

através das cobertas, e fornece os requisitos necessários para a implantação do 

sistema, o uso adequado e a sua manutenção (Figura 6.29). De acordo com a norma, 

a tubulação deverá ser independente da tubulação utilizada para o recebimento de 

água potável e ainda deverá estar claramente identificada através de uma cor para 

que não haja cruzamentos entre as redes. Outro cuidado importante é a sinalização 

de “água não potável” nas torneiras que se destinarem para este fim. 

No projeto aqui apresentado, a área de coleta será a cobertura dos volumes do 

pavimento térreo, que juntos totalizam uma área média de 500 metros quadrados, e 

que através de um sistema de calhas coletoras e condutores verticais e horizontais, 

conduzirá a água coletada para um reservatório de uso exclusivo, localizado no 

pavimento subsolo, onde será tratada e armazenada. Entretanto com o objetivo de 

coletar águas limpas, as primeiras águas que caem sobre o telhado deverão ser 

desviadas através de uma tubulação em “T” para um tanque de desvio, onde depois 

de cheio, sangra através de uma “ladrão” para o reservatório final, conforme ilustração 

a seguir, para ser tratada para uso e armazenada, enquanto que a água suja 

reservada é drenada lentamente para o solo. A água tratada deverá ser levada por 

pressão para o pavimento térreo, onde será útil para a irrigação das áreas verdes 

assim como a lavagem de pisos e calçadas. 
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Figura 6.29 SISTEMA DE APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

 
FONTE: Disponível em: 

https://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/manutencao/semab/produtos/bombas-e-
motobombas/reuso-de-agua. Acesso em: 27 jan. 2019. 

 

 Desta forma, estamos nos responsabilizando pelas águas pluviais que recaem 

sobre o lote, onde parte é drenada para o solo, enquanto que outra parte será 

reutilizada para reduzir o consumo de água potável para fins não-potáveis. 

  

6.3.3. A energia 

Enquanto grande parte das nossas fontes de energia são oriundas de fontes 

não-renováveis de energia, a energia solar se mostra como uma alternativa limpa e 

eficaz de produzir energia. Recentemente, o sistema de painéis fotovoltaicos vem 

atraindo a indústria e o comércio por se tratar de um sistema independente de geração 

de energia limpa e cujo investimento inicial é recuperado nos primeiros anos de uso. 

O bom dimensionamento do sistema gera a energia suficiente para o consumidor, 

necessitando assim utilizar somente um complemento, caso o sistema tenha 

produzido uma quantidade inferior ao necessário. E caso o sistema produza energia 

excedente, esta quantidade vai para o sistema elétrico de abastecimento, e retorna 

para o consumidor na forma de bônus, na próxima conta de energia. 

O sistema pode ser dimensionado através de uma análise de consumo médio 

e a área destinada a instalação dos painéis fotovoltaicos. Cada painel é composto por 

um conjunto de células fotovoltaicas, feitas de materiais semicondutores como o 
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silício, e que devido a estas particularidades absorvem a energia do sol. No projeto 

aqui apresentado, a instalação destes painéis será feita na cobertura dos volumes do 

pavimento térreo. 

Existe uma variedade de modelos e fabricantes, no que diz respeito aos 

painéis, que, em média, tem dimensões de 1 x 1 m e pesam em torno de 10 kg. De 

acordo com informações disponibilizadas por vendedores, cada painel possui em 

torno 36 células fotovoltaicas e produzem 17 volts, e uma potência de 140m watts. 

Apesar do alto custo de instalação, o dimensionamento eficaz do sistema deve suprir 

as necessidades do contratante, reduzindo significantemente a sua conta de energia 

e cobrindo todo o investimento feito em um curto espaço de tempo. 

Assim, acredita-se que as propostas apresentadas aqui envolvendo 03 

aspectos relevantes da edificação – a eficiência termoacústica dos materiais 

utilizados, a redução do consumo de energia e o reuso de águas pluviais – irão reduzir 

significativamente o impacto de mais uma edificação na malha urbana. É muito 

importante ter conhecimento do “pensar global e agir local”, pois assim nos tornamos 

conscientes de nossa responsabilidade em prol do bem comum de todos. Nós, 

arquitetos urbanistas, apesar de estarmos sempre limitados a custos, devemos 

lembrar de nosso papel social e fomentar sempre a busca por alternativas 

sustentáveis para reduzir os impactos negativos das novas construções no meio-

ambiente. 

 

 

6.4. DETALHANDO O PROJETO FINAL 

 

No início deste trabalho, procurou-se saber como eram os tipos de edificações 

habitacionais existentes que atendiam aos estudantes e jovens profissionais nas 

cercanias da UFRN. Durante algumas visitas foram detectadas algumas semelhanças 

entre estes edifícios, que em sua maioria, são compostos por único bloco de formas 

simples e com pouca pretensão estética, a maioria não possui vagas de garagem para 

todas as unidades, possuem no máximo 03 pavimentos e o número de apartamentos 

varia entre 15 a 30 unidades, como pode ser visto na figura abaixo. 

 

 

 



146 
 

Figura 6.30 EXEMPLOS DE EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA ALUGAR NO ENTORNO DA 
UFRN. 

 
FONTE: www.google.com/maps. 

Nota: editado pelo autor. 

 

Durante esta pesquisa foi encontrado um empreendimento, em fase de 

construção, que tinha sido projetado para atender estudantes e jovens profissionais, 

e que depois foi utilizado com estudo de referência para este trabalho, por também se 

tratar de um empreendimento em co-living. Salvo esta exceção, não foi encontrado 

nenhum outro empreendimento que se diferenciasse do tipo comum já existente, 

assim, é percebido que existe muito pouco investimento para atender esse nicho de 

mercado, haja vista que os exemplos vistos só fornecem as condições básicas de 

moradia, deixando a desejar em outros aspectos também importantes como a 

socialização, a segurança e o conforto.  

Com estes dados em mãos e inspirado pelos projetos em co-living estudados, 

deu-se início ao desenvolvimento do projeto em si, que foi detalhadamente ilustrado 

http://www.google.com/maps
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no capítulo 04 e 05. Foi desenvolvido um projeto de arquitetura buscando trazer novos 

ares para o mercado imobiliário local, produzindo uma edificação totalmente voltada 

para o público alvo, sem, entretanto, fugir da realidade local nem das limitações de 

ordem social, econômica e cultural. 

Nos capítulos anteriores, o projeto em questão foi analisado observando 

separadamente suas partes constituintes: aspectos físicos e legais, programa 

arquitetônico, conceito, partido e aspectos sustentáveis. Agora neste item iremos 

apresentar a proposta final, com o auxílio de imagens digitais do próprio projeto, 

apresentando os seus aspectos mais relevantes. Além das fachadas e áreas externas 

do empreendimento, também serão apresentadas imagens do seu interior, incluindo 

as unidades habitacionais e alguns espaços compartilhados, todos ambientados, com 

o intuito de dar uma visão mais abrangente sobre a proposta do condomínio aqui 

apresentado. 

O edifício se encontra em um lote de esquina e possui duas fachadas ativas 

voltadas para a cidade. A ideia de utilizar imagens do universo pop como um canal de 

comunicação e identificação entre a edificação e o seu público alvo existia desde o 

início do projeto e inicialmente o meio pensado de utilizar estas imagens foi na forma 

de painéis, provavelmente na recepção ou na área de lazer. Entretanto, durante o 

desenvolvimento da fachada, foi percebida a necessidade de uma linguagem mais em 

sintonia com o seu público e daí surgiu a ideia de utilizar o grafitti. Testes com várias 

imagens foram feitos e a imagem do artista Salvador Dalí foi escolhida pelo carisma 

enigmático da sua figura, assim como pelo colorido que a arte trouxe para a fachada 

nordeste (Figura 6.31). 
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Figura 6.31 A FACHADA NORDESTE. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Uma moldura em concreto foi desenvolvida em torno das sacadas dos 

apartamentos com o intuito de delimitar a área da inserção da imagem na fachada. 
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Para contrastar com a fachada nordeste, na fachada noroeste foi utilizada uma outra 

imagem de Dalí (Figura 6.32). 

 

Figura 6.32 A FACHADA NOROESTE 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Já a fachada Sudeste sofreu modificações apenas em suas esquadrias, às 

vezes sendo relocadas e redimensionadas devido a adequações demandadas pelo 

novo sistema construtivo e as vezes atendendo a questões de conforto térmico, como 

foi o caso dos painéis móveis (folding shutters) e as esquadrias com persiana 

integrada (Figura 6.33). 

Essa preocupação com a fachada é devido à sua importância para a estética 

do empreendimento, que pode vir a ser um fator de atração ou de repulsa, e ainda, a 

fachada tem um peso considerável na (des)valorização do imóvel.  Além dos critérios 

acima mencionados, a escolha da lajota cerâmica também se deu devido a sua fácil 

instalação e manutenção. 

 

 



150 
 

Figura 6.33 FACHADA SUDESTE. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

A área de lazer do condomínio conta com uma piscina e dois quiosques 

independentes equipados com cozinha e churrasqueira, e como pôde ser visto no 

início deste capítulo, essa área sofreu algumas modificações devido às mudanças 

necessárias no pavimento subsolo, que acabou afetando a antiga posição da piscina. 

Aqui, optou-se por materiais resistentes ao uso e ao grande fluxo, tais como: concreto, 

piso cimentício, madeira, granito e ladrilho hidráulico. 

 Estas mudanças, por sua vez, tornaram a área de lazer muito mais integrada 

e funcional, pois inicialmente ela se encontrava segregada do volume central e 

somente depois foi percebido que talvez esta disposição poderia gerar segregação 

nesta área compartilhada. Assim, optou-se em agregar os dois quiosques sob uma 

extensão da laje do salão de festas, aumentando a área sombreada e possibilitando 

uma área de convergência entre os usuários dos quiosques, da piscina e do salão de 

festas. (Figura 6.34). 
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Figura 6.34 ÁREA DE LAZER MAIS INTEGRADA E FUNCIONAL. 

  
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019 

 

A criação do pergolado e dos shafts de ventilação para o estacionamento fez 

surgir uma área circundante inicialmente sem propósito e foi preciso dar uma definição 

de uso, assim como torná-la um local atraente. Pensando na infraestrutura existente 

para a socialização dos seus usuários, deu-se conta de que havia pouco espaço para 

momentos de privacidade fora das unidades habitacionais, principalmente para quem 

vive nas unidades com 02 quartos.  

Assim, esta área foi estruturada com plantas, caramanchões e bancos com o 

intuito de torná-la um lugar convidativo para satisfazer possíveis usos como ler, ouvir 

música, caminhar, relaxar e conversar. A existência de áreas ao ar-livre dentro do 

condomínio, além de auxiliar na redução do stress e da sensação de confinamento, 

possibilita também uma experiência mais abrangente de convivência, se comparada 

com os espaços compartilhados que existem em cada pavimento (Figura 6.35). 
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Figura 6.35 ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA. 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Quando se fala em co-living a grande expectativa recai sobre a qualidade dos 

espaços compartilhados e o tamanho das unidades habitacionais, e, assim sendo, a 

ambientação é uma grande ferramenta, não só para a comercialização das unidades, 

mas também para compreensão da real dimensão dos espaços e a sua 

funcionalidade. Para este empreendimento, tendo em vista o seu público alvo e a sua 

rotatividade, foi decidido que o mobiliário deveria ser compatível com o uso em termos 

de durabilidade, design e conforto e que o seu interior deveria possuir elementos de 

fácil associação com os clientes em potencial.  

Desde o início, pensava-se em fazer uso da cobertura para desenvolver uma 

área social para o empreendimento. Depois da distribuição e compatibilização dos 

espaços compartilhados, a lavanderia foi o único espaço que necessitou de mais 

atenção para definir a sua localização na edificação. O que inicialmente pareceu um 

problema mais tarde se mostrou como solução, pois a lavanderia necessitava de um 

certo isolamento em relação às áreas sociais, devido à restrição de uso apenas aos 

moradores. Em virtude do seu modus operandi, o qual envolve tempo de espera, a 
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criação do jardim veio a calhar, tanto por proporcionar um lugar interessante para essa 

espera como por possibilitar um espaço de integração social (Figura 6.36). 

 

Figura 6.36 JARDIM ZEN – COBERTURA 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

O primeiro espaço a ser acessado pelas portas principais é um espaço 

integrado que envolve 03 ambientes distintos: a recepção, o lounge e o co-working. 

Apesar de inicialmente terem sido projetados para serem integrados, a natureza de 

uso do co-working necessita de privacidade, desta maneira foi preciso isolá-lo 

acusticamente com o cuidado de não o segregar visualmente dos outros 02 

ambientes. Esquadrias de alumínio com vidro duplo e persianas embutidas pareceu a 

melhor alternativa para atender as exigências de uso desta sala (Figura 6.37). 
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Figura 6.37 LOUNGE, RECEPÇÃO E CO-WORKING. 

 
 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 
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Aqui, essa permeabilidade visual para quem adentra a edificação é de grande 

importância para uma fácil leitura do funcionamento da edificação, assim como a 

disposição dos ambientes possibilita uma hierarquia de níveis de privacidade de fácil 

entendimento. Atrás do balcão de atendimento existe um painel em LED que 

funcionará como um meio midiático, trazendo informação, publicidade e música. Já o 

espaço de co-working foi desenvolvido para oferecer uma infraestrutura básica de 

trabalho e atendimento, em um ambiente contemporâneo e cheio de bossa (Figura 

6.38). 

 

Figura 6.38 CO-WORKING 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Em cada pavimento tipo, existem duas áreas compartilhadas de suma 

importância para o funcionamento deste empreendimento: a cozinha e o lounge. 

Ambas foram desenvolvidas para potencializar a interação social entre os seus 

moradores, e a cozinha foi projetada com duas ilhas separadas para poder atender 

satisfatoriamente a 02 grupos distintos ao mesmo tempo (Figura 6.39). 
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Figura 6.39 COZINHA COMPARTILHADA 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 

 

Em relação às unidades habitacionais, foram selecionados 02 tipos de 

apartamentos: o studio, por ser o apartamento menor e mais frequente, e a unidade 

com dois quartos, por ser a unidade de maior área útil do empreendimento. O 

apartamento tipo studio se encontra equipado com um mobiliário prático e funcional 

para atender às necessidades básicas do dia-a-dia. Todas as unidades habitacionais 

deste empreendimento foram estruturadas para operar de forma autônoma as 

atividades do dia-a-dia. A utilização das áreas compartilhadas é uma questão de livre 

arbítrio e não de necessidade. 

 O mobiliário utilizado no apartamento tipo 01 (studio) é a infraestrutura mais 

básica do empreendimento, contando com uma cozinha (equipada com uma pia, 

geladeira, cooktop e uma mesa de apoio com 02 lugares), uma cama de casal, um 

guarda-roupa de 02 portas e um estante para a TV (Figura 6.40). A ambientação foi 

desenvolvida de tal maneira que o usuário tem a possibilidade de personalizar o lugar 

com objetos pessoais e aumentar assim a sensação de pertencimento. A disposição 

periférica do mobiliário facilita o fluxo no interior da unidade e tira o melhor proveito 

das suas pequenas dimensões. 
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Figura 6.40 APARTAMENTO TIPO 01 (STUDIO). 

 
 

‘
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 
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O apartamento tipo 03 possui dois quartos, cozinha, estar e varanda, e assim 

como o apartamento tipo 04, possui relativamente a mesma área útil. Por se tratar de 

uma unidade com 02 quartos, o estar e a cozinha são áreas compartilhadas de suma 

importância para a socialização no interior do apartamento. Assim, eles foram 

concebidos como um ambiente integrado e multiuso, maximizando a área interna de 

convivência. (Ver Figura 6.41) 

A seleção dos ambientes para compor este último item foi baseada na sua 

representatividade para o entendimento da proposta como um todo, procurando 

também objetividade com o número de imagens. 

A inquestionável revolução dos desenhos digitais através de softwares, como 

por exemplo o Autocad, tanto otimizou o tempo de produção como melhorou o nível 

da apresentação. Estas mudanças, que com o tempo se tornaram mandatórias, foram 

logo seguidas pela revolução das maquetes digitais, que alteraram o modus operandi 

dos escritórios de arquitetura, mais uma vez com a chegada de novas tecnologias. 

Atualmente, a tecnologia BIM (Building Information Modeling) está se tornando cada 

vez mais utilizada nos escritórios de arquitetura e engenharia, possibilitando uma 

maior integração entre as partes envolvidas na execução do projeto. 

A possibilidade de antever em terceira dimensão um projeto de arquitetura, 

através de imagens hiper-realistas é uma conquista recente, fruto do avanço 

tecnológico dos programas de desenvolvimento de imagens. A utilização destes 

programas tem auxiliado bastante no processo projetual desde os primeiros estudos 

volumétricos até a pormenorização de seus elementos constituintes, na fase final. 

Anterior à era digital, a perspectiva à mão era bastante popular nos escritórios de 

arquitetura, entretanto essa técnica consumia muito tempo e não tinha pretensões de 

ser realista, mas artística. 

 Nos dias de hoje, cada vez mais, as imagens digitais estão sendo utilizadas 

como uma ferramenta importante para o entendimento do projeto de arquitetura. 

Pode-se dizer que foi através do desenvolvimento das imagens digitais do presente 

projeto que algumas falhas foram percebidas e logo foram consertadas. Assim, 

espera-se que este conjunto de imagens apresentadas neste item tenha obtido êxito 

em complementar a parte escrita deste trabalho, auxiliando na clareza e servindo 

como um facilitador no entendimento do projeto como um todo. 
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Figura 6.41 APARTAMENTO TIPO 03 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL, 2019. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Duas inquietações de ordem pessoal foram o ponto de partida o 

desenvolvimento deste trabalho, sendo uma delas em relação ao mercado imobiliário 

e sua insensibilidade de reconhecer a necessidade de projetos mais específicos para 

atender satisfatoriamente a uma parte do mercado que não se enquadra nos tipos 

padronizados de imóveis. E a outra razão foi a necessidade de uma reciclagem 

profissional, motivada pela eterna busca por novos conhecimentos, e que talvez 

possibilite um relativo afastamento do ciclo vicioso e automático de criação que se 

instala nos escritórios de arquitetura com o passar do tempo. 

Alguns trabalhos acadêmicos já apontaram a carência de certos nichos de 

mercado, como os idosos e os novos grupos familiares, que aos poucos veem 

recebendo atenção devida com a oferta de produtos cada vez mais específicos. 

Entretanto durante o período inicial de pesquisa nos deparamos com um artigo que 

falava sobre uma nova forma de morar, o co-living, que nos apontou um seguimento 

do mercado a ser observado, e possibilitou o embasamento para elaborar uma nova 

proposta de morada para estudantes e jovens profissionais da cidade de Natal, 

levando em conta as restrições financeiras, sociais e culturais da cidade. 

Inicialmente, mais precisamente no segundo semestre de 2016, as dificuldades 

estavam associadas ao fato de que o tema era bastante novo, existia pouco material 

disponível no Brasil e, assim, ficávamos sem um parâmetro nacional para se 

referenciar. As pesquisas se iniciaram aproveitando a onda de sucesso do co-living 

no exterior e a profusão de artigos científicos disponíveis on-line, gerando relevantes 

estudos de referências, mas que em meio a exemplos tão distantes da realidade da 

nossa cidade, ficava a dúvida se realmente esse novo tipo de morada encontraria 

público aqui em nossa cidade. Essa dúvida foi parcialmente minimizada, quando, 

ainda 2017, foi lançado o primeiro empreendimento em co-living do Brasil, mais 

precisamente na cidade de Porto Alegre: o Cine Teatro Presidente. Nesse mesmo 

período iniciei uma série de visitas às imobiliárias locais e aos edifícios destinados ao 

nosso público alvo, os estudantes, com o propósito de conhecer as opções de 

acomodação existentes no mercado local. Em meio a essa busca nos deparamos com 

um condomínio em co-living aqui em Natal, sucesso de vendas e já em construção e 

que tinha sido planejado para atender ao mesmo público. Durante uma entrevista 
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concedida exclusivamente para este trabalho, os arquitetos e empreendedores deste 

projeto afirmaram que investiram em um edifício em co-living para estudantes porque 

a infraestrutura padrão dos imóveis disponíveis era muito precária e que havia uma 

notória insatisfação por parte dos clientes. 

Concomitantemente com a pesquisa, o embasamento teórico e metodológico 

oferecido nas disciplinas do mestrado, assim como os debates e as reflexões críticas 

entre os alunos e os professores, possibilitaram que o corpo do trabalho fosse sendo 

criteriosamente construído, alinhando-se também com as bases de pesquisa do 

programa, o processo projetual e a sustentabilidade. 

Apesar de se tratar de uma edificação em co-living para estudantes e jovens 

profissionais na cidade de Natal, esse trabalho também discorre sobre a importância 

das áreas compartilhadas e das estratégias que podem ser utilizadas para 

potencializar o seu uso e, assim, aumentar a integração de seus usuários. Com o 

processo projetual em foco, cada etapa concluída era apresentada como produto das 

disciplinas; esse processo de análise e crítica contribuiu bastante no resultado final da 

proposta. Diferente da automatização da prática profissional, o mestrado nos 

possibilitou enxergar o ato de projetar de uma maneira mais técnica e menos instintiva, 

tornando-se mais conscientes as suas etapas e, assim, modificando hábitos nocivos 

e quebrando paradigmas sobre o processo criativo. Fruto desta nova conscientização 

do processo projetual, cujo foco recai sobre o processo e não sobre o resultado em 

si, foi possível descrever e qualificar esse processo para que fosse analisado 

academicamente e, consequentemente, melhorar o seu ensino nas universidades, 

assim como também pode auxiliar o profissional de arquitetura a obter melhores 

resultados.  

Apesar de estarmos globalmente conectados, as pessoas nunca estiveram tão 

sós. A prova disso é o surgimento de empreendimentos compartilhados, como o co-

working, o co-housing e o co-living, cujo sucesso não está baseado somente na 

redução dos custos, mas na possibilidade de agregar, em um só lugar, pessoas com 

interesses e objetivos comuns. A arquitetura possui meios para impactar 

positivamente na vida das pessoas, melhorando os laços sociais e, consecutivamente, 

a sua qualidade de vida. É nosso anseio que este projeto fomente a discussão sobre 

as novas formas de morar em meio à diversidade dos grupos sociais e familiares 

existentes, bem como a inadequação dos imóveis-padrões existentes em relação a 

essa diversidade. 
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Esse trabalho também lançou luz sobre o tema do co-living, contribuindo para 

ampliar a escassa bibliografia existente em português sobre assunto, bem como 

colaborando com a identificação de estratégias de projeto que podem ser utilizadas 

para potencializar a socialização dos moradores de edificações compartilhadas. 

Acredito que o tema “moradas compartilhadas/co-living” seja bastante vasto e 

ainda pouco explorado academicamente em nosso país, sendo de extrema 

importância o entendimento de sua implantação, para que não haja incompreensões 

e que esse tipo de habitação acabe fadado ao insucesso, devido à falta de 

conhecimento técnico. Deste modo, a ideia de se aprofundar sobre esse assunto nos 

parece bastante tentadora, haja vista as inúmeras possibilidades de abordagem sobre 

um tema tão instigante e cheio de oportunidades para investimentos profissionais.
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Professora Dra. Maisa Dutra Veloso

Endereço do empreendimento:

Rua Ismael Pereira Da Silva, Capim Macio , Natal - RN, CEP: 59082-000

Conteúdo:

Planta  Baixa Pavimento Térreo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

MESTRADO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE

                                           Prancha:

03/07

Data:

abril/2019

Escala:

INDICADAS

SALÃO DE JOGOS

A = 46.35 m²

JARDIM INTERNO

A = 221.40 m²

RECEPÇÃO

A = 37.40 m²

C0-WORKING

A = 45.04 m²

LOUNGE

A = 44.23 m²

ADMINISTRAÇÃO

A = 27.29 m²

SALÃO DE FESTAS

A= 116.40 m²

BWC FUN. MASC.

A =12.08 m²

DEPÓSITO 02

A = 3.50 m²

WC FEM.

A = 19.62 m²

WC MAS.

A = 19.28 m²

CIRCUL.

A=15.99 m²

LOJA 02

A = 38.53 m²

LOJA 03

A = 38.53 m²

LOJA 05

A = 38.69 m²

LOJA 04

A = 38.47 m²

LOJA 01

A = 65.08 m²

SALA DE ESTUDO

A = 46.26 m²

BWC MASC.

A=4.51 m²

BWC FEM.

A=4.53 m²

DEPÓSITO 01

A = 3.50 m²

01

ESCADA

A= 10.08 m²

02

03

04

05

06

07

08

09
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19

SOBE
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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1
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CASA GÁS

A=3.11 m²

DESCE

RAMPA

i = 20 %

ENTRADA E SÁIDA DE

(PAV.SEMI-SUBSOLO)

47 VEÍCULOS

CASA LIXO

A=4.55 m²
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1
8

2
0

1
4

1
2

CASA DE MÁQUINAS

A = 14.95 m²

DECK LOUNGE

A = 32.79 m²

BWC FUN. FEM.

A =12.08 m²

BAR

DE APOIO

A= 5.12m²

PASSEIO

PISO ECODRENO

(100% permeável)

PASSEIO

PISO ECODRENO

(100% permeável)

BWC MAS.

A=3.85 m²

BWC FEM.

A=3.95 m²

20

PLANTA BAIXA - TÉRREO
1:100ESCALA
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5

HALL DO

ELEVADOR

A= 7.79 m²

PASSEIO

PÚBLICO

- 1.85

0.00

- 1.00

RAMPA

I = 5%

RAMPA

I = 5%

-0.15

0.00

PASSEIO PÚBLICO
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PASSEIO

PÚBLICO
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REBAIXAMENTO DE GUIA

PARA ACESSO A CALÇADA

0.25

0.20

0.05

0.05

DECK EM MADEIRA

0.07

0.23

0.25

0.25

0.07

0.25

0.00

0.23

0.25

0.23

0.25

-1.90

0.23

0.23

0.23

0.23
0.23

COZINHA AUXILIAR

A= 13.14m²

0.25

0.20

0.25

0.20

0.07
0.07

0.07

0.05

0.00

0.05 0.05

CIRCULAÇÃO

A = 166.50 m²

CIRCULAÇÃO

A = 166.50 m²

HALL DOS BWCs

A= 5.70 m²

0.25

CASA LIXO

A=5.83 m²

CASA GÁS

A=5.83 m²

-1.95

-1.95

CHURRASQ.

A=9.58 m²

WC FEM.

A= 2.29 m²

WC MAS.

A=2.29 m²

WC FEM.

A= 4.17 m²

WC MAS.

A= 4.17 m²

CHURRASQ.

A=9.58 m²

MEIO-FIO REBAIXADO

MEIO-FIO REBAIXADO

RAMPA

I = 2,5%

J06

0.25

0.25

0.25

0.25

PÁTIO EXTERNO

A = 504.18 m²

0.23

ÁREA VERDE PERMEÁVEL

A = 332.43 m²

0.20

DECK MADEIRA

A = 112.60 m²

0.23

0.25

0.21

0.21

0.25

0.21

0.21

ÁREA VERDE PERMEÁVEL

A = 40.42 m²

0.20

-0.47

-0.87
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P04

P04

P04

P04
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P04

P04

P04

P04

P05 P05

P05

P05

ENTRADA

DE SERVIÇO

DML
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P09

04

P12

0.60 x 2.10m

0.60 x 2.10m

0.70 x 2.10m

DIMENSÕES

(COMP. x ALTURA)

P03

P04 04

TIPO QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES

P07

P01 01 FOLHA - CORRER -  MADEIRA

01

P02

01 FOLHA - CORRER - MADEIRA

DIMENSÃO



P06

P11

P08

01 FOLHA - GIRO -  MADEIRA

10

43

10

0.80 x 2.10m

01 FOLHA - CORRER -  MADEIRA

01 FOLHA - GIRO -  ALUMÍNIO VAZADO

01 FOLHA - GIRO -  ALUMINIO VAZADO1.50 x 2.10m

0.90 x 2.10m

10

P05

02 FOLHAS - CORRER -  VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

01 FOLHA - GIRO -  MADEIRA

1.55 x 2.10m 40

02

J12

07

1.70 x 2.10m 02 FOLHAS - GIRO -  VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

2.60 x 2.10m 02 FOLHAS - CORRER -  VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

014.00 x 2.10m 04 FOLHAS - CORRER -  VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

044.00x 2.95m 04 FOLHAS - CORRER -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

ÁREA

1.26 m²

1.26 m²

1.47 m²

1.68 m²

1.89 m²

1.89 m²

3.15 m²

3.25 m²

3.57 m²

5.46 m²

8.40 m²

11.80 m²

09 FOLHAS - BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO

J04

QUANTIDADE

04 FOLHAS - BASCULANTE - ALUMÍNIO E VIDROJ05



TIPO

1.60 x 2.00 m

ESPECIFICAÇÕES

01

01 10 FOLHAS -  BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO

J07

J08

P16

J06 04 FOLHAS - BASCULANTE  - ALUMÍNIO E VIDRO

02 FOLHAS - CORRER E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO

0.50 x 1.55 mJ01 01 FOLHA - BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO

2.00 x 0.50 m

2.40 x 0.50 m

0.80 x 2.00 mJ02 01 FOLHA - BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO

1.10 x 0.50 mJ03 02 FOLHAS - BASCULANTE  - ALUMÍNIO E VIDRO

ÁREA

0.77 m²

1.60 m²

0.55 m²

3.20 m²

1.00 m²

1.20 m²

15.52 m²

36.04 m²

08

07

04

08

14

04

5.30 x 6.80 m

4.50 x 3.45 m

P13

044.75 x 3.00m 04 FOLHAS - CORRER -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO14.25 m²P14

015.30 x 3.50m 04 FOLHAS - CORRER -   VIDRO E EAQUADRIA DE ALUMÍNIO18.55 m²

P15

016.00 x 6.80m 02 FOLHAS - GIRO -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO40.80 m²

016.15 x 2.95m 01 FOLHA - GIRO -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO18.14 m²

P17

04 23.62 m²6.30 x 3.75m 01 FOLHA - GIRO -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

02

P18

04 FOLHAS - GIRO -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO7.00 x 2.95m 20.65 m²

P19

02

058.00 x 2.95m 04 FOLHAS - CORRER-   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO23.60 m²

P20

0110.45 x 3.75m 01 FOLHA - GIRO -   VIDRO E ESQUADRIA DE  ALUMÍNIO39.18 m²

53

0.80 x 2.10m 01 FOLHA - GIRO -  MADEIRA

1.68 m²

P21

P22

044.75 x 3.00m 04 FOLHAS - CAMARÃO -   VIDRO E ESQUADRIA DE ALUMÍNIO14.25 m²

J09

01 03 FOLHAS -  BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO
5.30 x 3.50 m 26.22 m²

3.40 x 0.50 m 06 FOLHAS - BASCULANTE  - ALUMÍNIO E VIDRO1.70 m²
03

06 FOLHAS - BASCULANTE  - ALUMÍNIO E VIDRO3.75 x 0.70 m 2.62 m²

J10

J11

02 14 FOLHAS -  BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO26.22 m²7.60 x 3.45 m

02 14 FOLHAS -  BASCULANTE E FIXA - ALUMÍNIO E VIDRO26.22 m²7.60 x 3.45 m
J13
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* Rua Ismael Pereira da Silva para efeitos de código de obra é considerada Rua Coletora

ATÉ 150M²

ESTACIONAMENTO - VEÍCULOS LEVES: 47 VAGAS

QUANTIDADE / ÁREA UH´S

PROJETOCÓDIGO DE OBRAS *

47 47

QUANTIDADE VAGAS

47

RESERVATÓRIOS (RESERVA TOTAL): 60.000L

RESERVATÓRIO SUPERIOR = 30.000L ( 2/5  do valor total * + reserva técnica**)

RESERVATÓRIO INFERIOR = 30.000L ( 3/5 do valor total ***) 

*(17.600Lé o valor mínimo exigido pela NBR 13.714, que equivale a 2/5 do valor

total de 44.000 L)

**(9.600L é o valor correspondente ao grupo A - habitações multifamiliares, que

utilizam o sistema 01 e cuja vazão é de 80l/min, conforme a tabela 01 da NBR

13.714)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO 

DE ACORDO COM A NBR 5626:

02 pessoas por dormitório  = 100 pessoas

Número de funcionários estimado = 10 pessoas

200 L por pessoa = 22.000L / dia  - 44.000L para 02 dias

DE ACORDO COM A NBR 13714/2000

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA A RESERVA TÉCNICA

V = Q X t, onde V é volume da reserva técnica em litros; Q é a vazão do 

sistema a ser utilizado (TIPO 01) e t é o tempo correspondente ao tipo 01.

Onde, V = (80+80) x 60 = 9.600 litros.







4.846,46m²

ÁREAS

1.0- ÁREA DO LOTE: 3.071m²

2.0- ÁREAS CONSTRUÍDAS

2.1- PAVIMENTO SUBSOLO:

ÁREA CONSTRUÍDA

PARA INDICE DE

UTILIZAÇÃO




2.2- PAVIMENTO TÉRREO:

2.3- 1º PAVIMENTO:

3.554,42m²3.4- ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:



2.4- 2º PAVIMENTO (PAV.TIPO):

2.5- 3º PAVIMENTO (PAV. TIPO):

2.6- 4º PAVIMENTO (PAV. TIPO):

 

 

 

2.6- COBERTURA:
 

Arquivo:

ANTEPROJETO_1510.DWG

COLABORATIVO 1510:

Proposta de um edifício residencial em co-living para estudantes universitários e jovens profissionais

João Ricardo Freire De Morais Machado
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ENTRADA E SAÍDA DE

47 VEÍCULOS

(PAV. SEMI-SUBSOLO)

AutoCAD SHX Text
PISCINA A=43.25 m²



Orientadora:

Professora Dra. Maisa Dutra Veloso

Endereço do empreendimento:

Rua Ismael Pereira Da Silva, Capim Macio , Natal - RN, CEP: 59082-000

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

Conteúdo:

Planta Baixa Pavimento 1, Pavimento Tipo e Cobertura

                                           Prancha:

04/07

MESTRADO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE

Data:

abril/2019

Escala:

INDICADAS
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P01

ESCADA

A= 8.64 m²
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CIRCULAÇÃO

A= 112.41m²
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APARTAMENTO

TIPO 02

A= 32.65m²

APARTAMENTO

TIPO 04

A= 48.16m²

APARTAMENTO

TIPO 01

A= 26.92m²

LOUNGE COMPARTILHADO

A= 29.42 m²

HALL DO

ELEVADOR

A= 7.79 m²

BWC

A= 4.25m²

APARTAMENTO

TIPO 01

A= 26.92m²

APARTAMENTO

TIPO 01

A= 26.92m²
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TIPO 01

A= 26.92m²
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TIPO 01
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TIPO 01

A= 26.92m²

APARTAMENTO

TIPO 01

A= 26.92m²
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A= 4.25m²
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BWC

A= 4.25m²

BWC

A= 4.25m²

BWC
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BWC
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BWC
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BWC
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A= 6.14m²
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COZINHA COMPARTILHADA

A= 29.97 m²

P14

DEPÓSITO

A= 4.87 m²

DML

A= 4.87 m²
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P02

P15
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