
Este trabalho aborda as transformações nos
modos de vida do século XXI, fruto de um
contexto político, social, econômico e cultural
singular, além de buscar enfatizar a importância
de se viver em comunidade como proposta de
solução para as principais problemáticas
inauguradas com os estilos de vida
contemporâneos, relacionando-se, de forma
geral, com a dinâmica da economia
compartilhada. Neste sentido, busca-se entender
o significado do termo “coliving” e aplicar os seus
conceitos na proposta arquitetônica de um
edifício de uso misto na cidade de Vila Velha/ES,
no bairro Praia da Costa mitigando os impactos
das mudanças sociais nas estruturas familiares
e da propagação da solidão e da depressão em
âmbito, no mínimo, regional. Como forma de
suprir as carências espaciais relatadas pelos
moradores, determinou-se que o térreo da
edificação bem como o primeiro
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pavimento serão voltados para o público em
geral, com lojas, bares, sala comercial e
coworking. Os bloco de lojas estão na esquina do
edifício, tornando-a convidativa ao público. A
parte traseira do terreno ficou reservada para a
circulação vertical, lobby e áreas técnicas. Os
bares são para atrair o público em horários
noturnos e trazer movimento para o interior do
prédio. Buscou-se, neste trabalho, fazer um
estudo projetual de um edifício com foco nas
melhorias espaciais em função das demandas
reais com atenção aos diferentes tipos de uso e
público promovendo a integração e
desenvolvimento das relações interpessoais.
Exerce-se, então, uma estrutura habitacional
com aplicabilidades dos interesses dos
moradores do bairro através de um edifício
compartilhado com configurações arquitetônicas
que mitiguem os problemas ao trabalho.



Para dar início à elaboração do partido arquitetônico, adota-se como estudo inicial a
volumetria com o seu potencial construtivo máximo no terreno. A partir dela, começam os
estudos voltados à melhoria da forma do edifício. Antes de trazer modificações na
volumetria, é importante definir a disposição usual do edifício, classificando em residencial,
compartilhado e público. Devido à demanda de uso, por ser um terreno de esquina e pelo
enfoque empresarial e comercial da região, o térreo e o primeiro pavimento serão
direcionados ao público em geral. Logo acima, no segundo pavimento, terá o andar
compartilhado, de uso exclusivo dos moradores, onde será possível estabelecer encontros e
realizar tarefas usuais do dia a dia. Os demais pavimentos serão direcionados para os
apartamentos. Para proporcionar uma entrada convidativa e fazer com que o pedestre tenha
uma visão direta do interior do terreno, faz-se uma abertura ampla nas fachadas
principais. Levando em consideração a insolação e os ventos predominantes,
os blocos compartilhado e residencial se moldam de forma a
permitir que essas condicionantes agreguem valor à construção.
A face principal recebe insolação leste, portanto a volumetria ganha
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forma de “L”, afim de que todos os apartamentos recebam
insolação adequada. Além disso, a configuração em “L” permite
que uma relação visual direta dos moradores com o movimento
do espaço público abaixo deles, estabelecendo um senso de
vizinhança e aumentando a segurança no local. Além disso, foi
feito um recuo na parte superior do bloco comercial para abrigar
um rooftop e fornecer uma integração visual entre quem está no
edifício e quem está na rua.
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Como forma de suprir as carências espaciais relatadas
pelos moradores, determinou-se que o térreo da edificação
bem como o primeiro pavimento serão voltados para o
público em geral, com lojas, bares, sala comercial e
coworking. A entrada de veículos é pela rua Inácio Higino,
visto que a outra rua é uma avenida bem movimentada. A
parte traseira do terreno ficou reservada para a circulação
vertical, junto com o lobby e áreas técnicas necessárias
para o bom funcionamento da construção. O terreno conta
com um bloco apenas
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de lojas na esquina do edifício, em contato com as duas
ruas que tangenciam o terreno, tornando a loja mais
atrativa e convidativa ao público. Há dois bares no canto
do edifício rodeados por um deck de madeira que abriga
mesas, cadeiras e um grande espaço para jardim. O 1°
pavimento abre espaço para um amplo coworking, uma
sala comercial, um bar e um rooftop que conecta os dois
blocos e garante a ampla visão dos usuários para as ruas,
além de se tornar um ambiente de apoio e lazer.
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O 2° pavimento será reservado à implantação do coliving,
destinando o andar inteiro para o uso compartilhado entre os
moradores, sendo que, como a intenção é fazer com que as pessoas
interajam e criem conexões, o ambiente foi pensado de forma integrada, não
havendo alvenarias de vedação que segreguem o espaço. Portanto, ao chegar no
espaço, é possível encontrar uma área de estar à frente, uma ampla cozinha com uma ilha
central à direita, que consente a comunicação de quem está cozinhando com quem está sentado
e, aos fundos, separada por um móvel com vegetação, uma lavanderia. Na parte esquerda do pavimento está
localizada uma grande mesa de jantar e uma área de estar rodeada por fechamento de vidro que proporciona
a visão para o térreo. E, por fim, a área externa é aproveitada para criar um layout de lazer, com mesas,
cadeiras, sofás, mesa de sinuca, horta comunitária, área fitness e uma grande área livre com visão para a
avenida com paginação mesclando pisos em porcelanato e grama.
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O pavimento tipo demostra a disposição dos apartamentos.
Cada qual composto por um banheiro e um quarto com
vista para o interior do terreno, protegidos por uma fachada
microclimática de Tensoface, com aberturas em camarão e
dimensões intencionalmente reduzidas, com fito no
incentivo do uso das áreas compartilhadas do prédio. Ao
todo existem quatro pavimentos tipo, cada um com seis
apartamentos, totalizando vinte e quatro unidades
imobiliárias. Após a realização do projeto, chega-se aos
seguintes parâmetros:

Gabarito: 8 pavimentos 

T.O.: 59,20%

T.P.: 11,20%

Altura: 25 m

C.A.: 1,65

Área computável: 1.120,30 m²

N° unidades: 24 unid.

Vagas: 35 (carros) + 4 (moto)


