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Resumo Abstract

A tendência pela locação de imóveis e busca pela flexibilidade da geração 
millennials e da pouca oferta de edifícios para moradia compartilhada, torna 
relevante a proposta de um coliving para atender a demanda desse público. O 
trabalho em questão aborda a criação de um anteprojeto arquitetônico de um 
coliving, como alternativa de residência para as novas gerações, além de uma 
arquitetura com soluções biofílicas para promover a reconexão dos humanos 
com a natureza. Foi realizado um estudo a fim de entender o conceito desse 
tipo de moradia, bem como o tema de economia compartilhada vinculada ao 
projeto de espaços compartilhados, além das premissas do design biofílico. 
Também foi realizado um estudo de referências projetuais com características 
relevantes ao trabalho. Por meio do terreno escolhido, foi realizado um diag-
nóstico urbano acerca do entorno, das condicionantes ambientais e legislati-
vas para receber esse tipo de empreendimento. Por fim,  foi desenvolvido uma 
proposta de anteprojeto para uma habitação compartilhada do tipo coliving, 
e utilizando soluções de design biofílico que contribuam para uma melhor qua-
lidade de vida da geração millennials.

Palavras-chave: Coliving, Economia Compartilhada, Biofilia, Millennials.

The trend towards renting properties and the search for the flexibility of the 
millennial generation and the low supply of buildings for shared housing, makes 
the proposal of a coliving relevant to meet the demand of this public. The work 
in question addresses the creation of an architectural draft of a coliving, as an 
alternative residence for the new generations, as well as an architecture with 
biophilic solutions to promote the reconnection of humans with nature. A study 
was carried out in order to understand the concept of this type of housing, as 
well as the theme of shared economy linked to the project of shared spaces, in 
addition to the premises of biophilic design. A study of design references with 
relevant characteristics to the work was also carried out. Through the chosen 
land, an urban diagnosis was carried out about the surroundings, the environ-
mental and legislative conditions to receive this type of enterprise. Finally, a 
draft proposal for a shared housing of the coliving type was developed, using 
biophilic design solutions that contribute to a better quality of life for the mil-
lennial generation.

Keywords: Coliving, Sharing Economy, Biophilia, Millennials.
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16 171Introdução

1.1  

Tema

O presente trabalho tem como 
tema o desenvolvimento do an-
teprojeto arquitetônico de um 
Co-living na cidade de Fortale-
za/CE.

Corfe (2019) explica que co-li-
ving é um termo uti l izado para 
definir moradia comparti lhada 
que representa uma nova forma 
de habitar a cidade contempo-
rânea, onde os indivíduos pos-
suem um espaço privado, como 
por exemplo um micro estúdio ou 
quarto, e espaços comparti lha-
dos, como áreas de estar, salas 
de jantar, cozinha, jardins, entre 
outros.

Esse movimento de economia 
comparti lhada provém das ne-
cessidades da geração Millen-
nials, que visam o comparti lha-
mento, experiências e não a 
posse (MACHADO E VELOSO, 
2019). Os mil lennials, são os jo-

vens nascidos entre 1980 e 2005, 
cujas idades variam entre 20 e 
40 anos, de acordo com os da-
dos do Sebrae (2017), é a fai-
xa etária mais representativa 
no mercado norte- americano e 
representa 44% da população 
economicamente ativa no Brasil 
desde 2006 (Machado e Veloso 
2019).

Essa geração constitui os con-
sumidores da maior parte de um 
mercado definido por um con-
junto de características, neces-
sidades e demandas totalmente 
novas, causando mudanças nas 
estratégias de negócios (MEDI-
NA SALGADO, 2016). Esse grupo 
de pessoas expressa suas ne-
cessidades em novos modelos 
de serviços como, Uber, Netfl ix, 
Airbnb e coworking, sendo que, 
o coworking antecedeu o co-li-
ving, e corresponde a um modelo 
de economia comparti lhada, em

Capítulo 1
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que um grande ambiente de trabalho responde às 
necessidades de vários profissionais e isso se es-
tendeu à moradia, com o surgimento do co-living 
para atender as necessidades desta geração (Ma-
chado e Veloso, 2019).

1.2  Justificativa
Segundo os dados obtidos do censo do IBGE (2010 
apud FERREIRA, 2020), no ano 2000, 14% da popu-
lação brasileira locava imóveis, já no ano de 2018 
esse índice subiu para 18%, indicando uma tendên-
cia dos mil lennials em direção ao aluguel (FER-
REIRA, 2020). De acordo com os dados do IBGE 
(2019), existem 72,4 milhões de domicíl ios parti-
culares permanentes no Brasil ,  onde 73% eram do-
micíl ios próprios, 18% eram alugados e 9% eram 
cedidos.

Essa tendência por locação de imóveis também 
reflete a necessidade e uma procura por espaços 
que contribuam para a flexibil idade de mudanças 
entre os jovens. A geração dos mil lennials, são 
atraídos por lugares que ofereçam maior varie-
dade de oportunidades de empregos, de serviços, 
infraestrutura especializada e maior comodidade, 
facilmente encontrados nas grandes cidades, in-
fluenciando uma forma diferente da geração com 
a propriedade, menos propenso a serem proprietá-
rios (FERREIRA, 2020).

A preferência do aluguel em detrimento da habita-
ção própria, impacta gerando alterações no perfi l 
de consumo, com mudanças no mercado imobiliá-
rio. O estudo da PriceWaterCoopers (2018), mostra 
que os espaços estão se tornando um serviço, as 
pessoas continuarão exigindo flexibil idade, e cada 
vez mais dispostos a pagar por essa flexibil idade 
e isso causa um impacto significativo no mercado 
imobiliário (FERREIRA, 2020).

Segundo Ferreira (2020), no Brasil ,  não há estu-
dos sobre mudança da aquisição para o aluguel 
de imóvel. Mesmo sendo uma tendência mundial, 
o mercado imobiliário brasileiro não demonstra 
atender a demanda dessa geração, não surgiram 
empreendimentos residenciais completamente vol-
tados para a locação.

A economia comparti lhada é uma alternativa pro-
missora que rompe com a lógica de posse e esti-
mula formas sustentáveis de consumo priorizando 
o acesso a produtos e serviços e diminui os im-
pactos ambientais ao reduzir a produção de novos 
produtos, ainda que as questões ambientais não 
sejam as motivações principais para o consumo 
comparti lhado conforme Carneiro e Vasconcelos 
(2017). “Em vez de comprar e possuir coisas, os 
consumidores querem ter acesso aos bens e prefe-
rem pagar pela experiência de acessá-los tempo-
rariamente.” (BELK, 2013, p.3).

Introdução

Portanto, percebe-se a relevância de uma pro-
posta de uma moradia comparti lhada levando em 
consideração essa geração que dispõe de um pú-
blico que deseja cortar custos, ter companhia e 
morar próximo do trabalho e dos centros de co-
mércio e serviços da cidade, contribuindo para 
essas experiências de comparti lhamento e auto-
nomia com aluguéis de moradias comparti lhadas. 
Deste modo, surge a intenção de propor um co-li-
ving, uma moradia comparti lhada que atende na 
sua maioria estudantes e jovens profissionais, que 
passarão uma parte de suas vidas dividindo espa-
ços e experiências, porém podendo usufruir da sua 
privacidade, quando desejada.

A partir da problemática apresentada, é possível 
estabelecer a seguinte questão de pesquisa: como 
propor o projeto de arquitetura de uma moradia 
comparti lhada para o público que deseja criar vín-
culos, dividir espaços e cortar custos?

1.3  Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

O trabalho tem como principal objetivo desenvol-
ver um anteprojeto arquitetônico de uma habita-
ção comparti lhada do tipo Co-living localizado no 
bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza/CE. O 
público alvo são pessoas da geração millenials e 

serão uti l izadas soluções de design biofí l ico.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:

1. Entender a configuração arquitetônica e o fun-
cionamento de um
Co-living;

2.Pesquisar sobre economia comparti lhada vincu-
lada ao projeto de espaços comparti lhados que 
facil item as trocas de experiências e ofereçam 
opções de comércio e serviço para os usuários;

3.Compreender o conceito de Design Biofí l ico, sua 
aplicação nos espaços e aplicar soluções que es-
timulem a convivência nos espaços;

4.Compreender as condicionantes ambientais e 
analisar a legislação urbana referente a área de 
intervenção. 



20

Capítulo 1

1.3  Metodologia 
de Pesquisa e Projeto

Este trabalho é resultado de uma pesquisa qua-
litativa, em que, segundo o autor FLICK (2008), 
consiste em um processo representado por teoria, 
com base em textos e se estrutura nas seguintes 
etapas: referencial teórico, estudo de referências 
projetuais, diagnóstico e análise físico-ambiental 
e proposta do anteprojeto.

Na primeira etapa do projeto, aconteceu o desen-
volvimento do referencial teórico, a partir de aná-
lises de referências bibliográficas sobre o tema 
de moradia comparti lhada, com base em artigos, 
notícias e dissertações para compreensão do co-
-living; economia comparti lhada vinculada ao pro-
jeto de espaços comparti lhados e design biofí l ico. 
Para isso, a pesquisa foi baseada em estudos de 
alguns autores selecionados como, Machado e Ve-
loso (2019), Corfe (2019), Carneiro e Vasconcelos 
(2017), Heerwagen, Loftness e Painter (2012), Kel-
lert, Calabrese (2015), Marcelo Tramontano (2003) 
e outros autores que abordaram trabalhos perti-
nentes ao assunto.

Na segunda etapa, consiste no referencial proje-
tual, foram realizadas pesquisas de edificações 
relacionadas ao tema e um estudo de caso com a 
elaboração de um quadro síntese com as carac-

terísticas avaliadas e as principais contribuições 
para elaboração do programa de necessidades. 
Os projetos escolhidos foram o Edifício residencial 
Treehouse, o Complexo Habitacional Roam Co-li-
ving e o Edifício Residencial NY, 205.

No diagnóstico, foi realizado uma análise da área 
de intervenção e do entorno do terreno por meio 
de levantamento de dados socioeconômicos, le-
gislação urbana que rege a implantação das edi-
ficações na cidade de Fortaleza e uma análise fí-
sico-ambiental da área escolhida, com base em 
mapas gerados para reproduzir informações cole-
tadas de forma clara.

Por fim, foi elaborado um anteprojeto de um Co-li-
ving na cidade de Fortaleza/CE, com o desenvolvi-
mento do programa de necessidades, fluxograma, 
estudos volumétricos e representações gráficas.

21
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2.1  

Contextualização

2.1.1 Compreendendo
 o Co-living

O co-living constitui um tipo de 
moradia comparti lhada direcio-
nado para o público de pessoas 
idosas, estudantes e jovens pro-
fissionais, e tem como principal 
característica a independência 
das áreas privativas e de servi-
ços e o comparti lhamento natu-
ral nas áreas comuns (Machado 
e Veloso, 2019). Conforme Corfe 
(2019), existem atualmente vá-
rias formas de co-living nos ter-
mos a seguir:

1. Quem fornece os empreen-
dimentos de co-living (o esta-
do, comunidade ou empreen-
dimentos privados);
2.Se os espaços comparti lha-
dos podem ser comprados ou 
alugados;

3.A qualidade e a amplitude 
das instalações comuns dispo-
níveis;
4.O tamanho do espaço re-
sidencial privado (de quar-
tos/pequenos estúdios a ca-
sas completas) (CORFE 2019, 
p.21).

Com base nessa classificação 
apresentada pelo autor, podem 
ser fornecidos pelo governo, as-
sociações de habitação e em-
presas privadas. Em relação à 
qualidade e amplitude das insta-
lações e ao tamanho do espaço 
residencial privado, apresentaria 
variações de instalações, depen-
dendo dos preços, localização e 
das necessidades.

Segundo McCamant e Durret 
(1994, apud COELHO, 2010), essa 
nova modalidade de moradia é 
uma adaptação do cohousing, 
uma tipologia habitacional que

Capítulo 2
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surgiu na Dinamarca em razão da segregação das 
pessoas no meio urbano na década de 1960 e atu-
almente encontramos em Toronto. A cohousing foi 
iniciada por grupos de pessoas que queriam re-
criar o senso de comunidade, comparti lhando re-
cursos e criando uma rede de apoio.

A habitação do tipo co-living, ainda é confundi-
da com república de estudantes, com cohousing, 
ou com hostel por conta de suas características, 
porém, no co-living, a finalidade e o nível de pri-
vacidade são diferentes do que hostel e o preço 
do aluguel não é o principal atrativo, como nas 
moradias criadas para os estudantes (Macha-
do e Veloso, 2019). Machado (2019) define que o 
cohousing é um modelo sustentável onde os mo-
radores possuem casas individuais agrupadas em 
torno de áreas de convivência. Em relação a re-
pública de estudante e residência universitária, 
refere-se a comunidades para moradia estudantil 
com objetivo de reduzir os custos e para estudan-
tes em situação socioeconômica vulnerável e que 
são pré-selecionados mediante processo seletivo, 
respectivamente. E por fim, o hostel tem a função 
de alojamento temporário durante viagens com lo-
cação de quartos, banheiros e espaços sociais por 
preços mais acessíveis.

O co-living, segundo CORFE (2019), está vinculado 
a uma série de benefícios, entre eles, facil itar a 
interação entre os moradores reduzindo os proble-
mas associados à solidão, benefícios ambientais 

e economias financeiras significativas, no sentido 
de ter emprestado ou alugar algo ao invés de com-
prar. O desenvolvimento de unidades disponíveis 
para compra em espaços comparti lhados também 
seria um meio para fornecer moradias com custos 
menores. Abaixo, um dos benefícios citados pelo 
autor.

Permitindo que os indivíduos subam na escada da 
propriedade (e construam patrimônio) em um nível 
mais baixo de idade e por mais tempo. Ao oferecer 
um preço de entrada mais baixo na escada habita-
cional, o co-living pode aumentar as taxas de pro-
priedade entre os grupos de idades mais jovens. Os 
indivíduos, portanto, gastariam menos renda com o 
pagamento de aluguéis ao longo de suas vidas. Se 
as unidades de co-living se valorizam ao longo do 
tempo, elas também podem ajudar os indivíduos a 
construir aumento de patrimônio habitacional adi-
cional (CORFE 2019, p.5).

Segundo o “FinanceOne”, um site especializado 
em finanças, o co-living pode ser classificado em 
três tipos básicos: roam, república ou flatsharing. 
A respeito das classificações citadas, roam é um 
tipo de moradia que consiste no aluguel de um 
quarto que pode ser desfrutado em diversas par-
tes do mundo. Entretanto, todos l igados à emprei-
teira proprietária. Com relação às repúblicas, são 
imóveis l imitados para estudantes e podem contar 
com a presença do proprietário no imóvel. Por fim, 
os flatsharings são imóveis locados coletivamente
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por pessoas com finalidades distintas sem a pre-
sença do proprietário no imóvel e é o tipo que 
mais chama atenção entre as gerações mais jo-
vens pela semelhança ao cohousing. Além disso, os 
jovens possuem menos dependência com trabalho 
e moradia e esse tipo de habitação proporciona 
algumas experiências, como dividir a rotina com 
pessoas com esti lo de vida parecidos.

O termo co-living vem sendo uti l izado para se re-
ferir à prática de aluguel comparti lhado de imóvel 
do tipo casa ou apartamento, no qual o público 
desse tipo de habitação busca localização privi le-
giada, pois possui como premissa necessidades e 
custos otimizados e o aluguel facil ita essa experi-
ência (NUNES, 2019).

Os moradores desse tipo de habitação possuem o 
perfi l  de consumidor cuja característica mais im-
portante é a mobilidade nas comunicações, pois 
nasceram em meio ao advento da internet, um meio 
de conectividade que mudou bastante os valores, 
as prioridades e a maneira de se relacionar e viver. 
Estes constituem a geração millennials, definidos 
por Machado (2019), como a primeira geração de 
nativos digitais com livre acesso à informação por 
meio das mídias eletrônicas e redes sociais. Hoje 
estão na faixa dos 20-40 anos, e essa geração 
adquiriu outra visão sobre o mundo, não se l imitan-
do ao lugar onde está presente, e se caracteriza 
por estar sempre em busca de novas tendências e 
tecnologias.

Figura 1 - Coliving, a tendência da moradia compartilhada. Fonte: Disponível em: https://revista-
empresarios.net/site/coliving-a-tendencia-da-moradia- compartilhada/. Acesso em: 29 set. 2021.
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Conforme explica CORFE (2019), os custos asso-
ciados ao fornecimento das instalações podem ser 
pagos por meio de taxas de serviço contínuas e em 
outros modelos, os próprios residentes podem ser 
responsáveis pela manutenção das instalações. 
Segundo o autor, os ambientes que são ofereci-
dos no co-living (figura 2), geralmente são giná-
sios, piscinas, lavanderia, salas de cinema, jardins 
/ terraços, espaços de coworking, instalações de 
comparti lhamento de carros, espaços de jantar 
comuns que podem ser reservados para grandes 
festas e espaços de lounge comuns.

Figura 2 - HUB Coliving. Fonte: Disponível em: https://www.nataliale-
mosarquitetura.com/projetos/residenciais/hub-co- living-2/. Acesso 
em: 09 out. 2021.
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2.2  Conceituação

2.2.2 Economia Compartilhada Vinculada 
ao Projeto de Espaços Compartilhados

 

A Economia convencional, é um modelo pautado 
na produção em massa, destinada à produção em 
larga escala que se mostrou insustentável ao longo 
do tempo pelo consumo exagerado para satisfa-
ção das necessidades humanas socialmente cons-
truídas, como forma de exprimir o poder econômi-
co (CARNEIRO e VASCONCELOS, 2017).

A posse gerada por essa economia, acarretou di-
versos problemas como as desigualdades sociais, 
acirramento social entre grupos marginalizados e 
elitizados, o esgotamento das matérias-primas e 
das fontes de energia, a perda dos vínculos so-
ciais e o trabalho como fonte de consumo Rifkin e 
Buczynski (2001;2013, apud CARNEIRO e VASCON-
CELOS, 2017). É nesse contexto que surge o fenô-
meno da economia comparti lhada.

A economia comparti lhada, é caracterizada como 
um conjunto de ações que facil itam o acesso a 
bens e serviços comparti lhados coletivamente que 
estimulam formas sustentáveis de consumo. Esse 
modelo advém do esgotamento da economia con-
vencional. Nesse contexto, surgem discussões so-
bre novas formas de gerar riqueza e distribuir ren-

da para a população, com o surgimento de novos 
negócios que buscam solucionar problemas Bots-
man e Rogers (2011, apud CARNEIRO e VASCON-
CELOS, 2017). São exemplos de novos modelos 
de negócios serviços como: Uber, Netfl ix, Airbnb, 
coworking e co-living.

Apesar das crises econômicas no Brasil ,  o desejo 
pela “casa própria” foi estimulado pelas constru-
toras que disponibil izaram apartamentos cada vez 
menores, mas passaram a ofertar condomínios com 
amplas áreas de lazer e itens atrativos (Machado 
e Veloso, 2019). De acordo com o mesmo autor, o 
mercado assumiu um papel importante na concep-
ção dos projetos, influenciando nas maneiras de 
morar, muitas vezes priorizando os interesses das 
imobiliárias em detrimento das adequações ne-
cessárias dos usuários. Em seu texto “Alice no país 
da especulação imobiliária” Marcelo Tramontano 
(2003) afirma que:
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Para compensar estas perdas de área das unidades, 
começaram a surgir, inicialmente nos edifícios de 
alto luxo, equipamentos de uso coletivo como play-
-grounds e piscinas para crianças, seguidos de qua-
dras de esporte e de piscinas maiores, para adul-
tos. O que passou a fazer, segundo os corretores de 
imóveis, com que a balança pendesse para o lado 
destes edifícios-com-ares-de-clube quando a dúvi-
da confrontava o comprador a apartamentos com 
acomodações e dimensões semelhantes, o que não 
era difícil ,  dada a uniformidade das plantas (MAR-
CELO TRAMONTANO, 2003, p.281).

O advento da economia comparti lhada e a crise 
na habitação foram fatores que contribuíram para 
o surgimento do co-living, como também, o posi-
cionamento do mercado imobiliário (Machado e 
Veloso, 2019). Nesse cenário, habitação compar-
ti lhada é uma da série de inovações para reverter 
o decrescimento da propriedade, oferecendo um 
meio para resolver problemas de inacessibil idade 
no mercado imobiliário (CORFE, 2019).

No tocante da economia comparti lhada rebatida 
no espaço edificado, o autor Machado e Veloso 
(2019) cita os princípios básicos para estimular a 
interação social em áreas comparti lhadas, com 
oferta de espaços comunitários internos e exter-
nos, fácil acesso e visibil idade a áreas comparti-
lhadas, transição gradual entre o privado e o pú-
blico por meio de zonas semi privadas, redução da 
área nas unidades individuais com a intenção de 
promover a sociabil idade nos espaços comparti-

lhados ofertados como sala, cozinha e lavanderia.

Além de áreas abertas, ambientes funcionais como 
lavanderia podem se tornar polos de integração 
social quando bem projetados adicionando outras 
funções como um equipamento para lazer ou lo-
cá-las com proximidade a um jardim (Machado e 
Veloso, 2019).

2.2.3 Design Biofílico

Conforme Heerwagen, Loftness e Painter (2012), o 
termo biofil ia foi uti l izado pelo psicólogo social 
Erich Fromm, mas ficou conhecido na década de 
1980, através do biólogo americano, Edward Wil-
son, quando percebeu as consequências do afas-
tamento da natureza, com a fi losofia da necessi-
dade de trazer de volta o contato entre os humanos 
e a natureza.
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Heerwagen, Loftness e Painter (2012), defendem 
a ideia de que o conceito de biofi l ia implica a 
necessidade biológica de conexão entre os huma-
nos e a natureza nos níveis físico, mental e social, 
afetando no bem-estar pessoal, na produtividade 
e em relacionamentos sociais.

Seja alguém se envolvendo com a natureza, cami-
nhando por um parque, interagindo com os animais, 
ou simplesmente tendo uma visão da vegetação da 
casa ou do local de trabalho, a biofi l ia tem mui-
tas aplicações que ajudam a transformar ambientes 
mundanos em ambientes estimulantes. (HEERWAGEN, 
LOFTNESS E PAINTER, 2012).

A evolução humana se desenvolveu no contexto do 
ambiente natural, no entanto, houve mudanças sig-
nificativas após a Revolução Industrial, entre elas, 
a urbanização, industrialização e isolamento da 
natureza que marcou o início de um afastamento 
entre as práticas agrárias tradicionais e a intera-
ção com o mundo natural (HEERWAGEN, LOFTNESS 
e PAINTER, 2012).

Infelizmente, a abordagem predominante para o 
projeto do moderno ambiente urbano construído 
encorajou a massiva transformação e degradação 
da natureza e aumentando a separação humana do 
mundo natural. Este paradigma de design resultou 
em consumo insustentável de energia e recursos, 
perda de biodiversidade, poluição química genera-
lizada e contaminação, extensa degradação atmos-

férica e mudanças climáticas e a alienação humana 
da natureza (KELLERT et al. , 2018).

Nesse contexto, surge o design biofí l ico em co-
nexão com a natureza atribuído a capacidade do 
projeto arquitetônico de influenciar os estados 
fisiológicos e psicológicos dos indivíduos (SO-
DERLUND, 2015). Esse design busca criar um bom 
habitat para as pessoas, funcionando como um or-
ganismo biológico com benefícios físicos, mentais 
e comportamentais (KELLERT, CALABRESE, 2015).

Segundo os autores Kellert et al. , (2018), além de 
benefícios em relação a produtividade humana, 
no seu bem-estar, na redução de estresse, em seu 
aprendizado e cura, do ponto de vista ambiental, 
os elementos biofí l icos incorporados aos edifícios 
estimulam a valorização e apreciação pela natu-
reza, inspirando interesse, que por sua vez, moti-
vam as pessoas a proteger o ambiente, preservar 
as áreas naturais e levam a maiores esforços para 
eliminar a poluição.

Kellert et al. (2008), descreve duas categorizações 
de dimensões básicas do design biofí l ico para me-
lhor entendimento da aplicação da biofi l ia nos es-
paços construídos.

Quanto à dimensão orgânica ou naturalista, KEL-
LERT et al. , (2008) define como formas no ambien-
te construído que direta, indiretamente, ou simbo-
licamente refletem a afinidade humana inerente à 
natureza.
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Quanto à dimensão baseada no lugar ou vernacu-
lar, KELLERT et al. , (2008) define como edifícios e 
paisagens que se conectam com a cultura e a eco-
logia de um local. Essa dimensão inclui o que tem 
sido chamado de espírito de lugar, ressaltando 
como edifícios e paisagens de significado para as 
pessoas tornam-se parte integrante de suas iden-
tidades coletivas, metaforicamente transformando 
matéria inanimada em algo que parece real e mui-
tas vezes sustenta a vida.

A aplicação do design biofí l ico depende de várias 
circunstâncias e restrições de um projeto, como 
tamanho, fatores econômicos, logísticos, condi-
ções culturais e ecológicas. Sua aplicação deve 
ocorrer de forma integral, em que se complemen-
tam mutuamente (KELLERT, CALABRESE, 2015). De 
acordo com os mesmos autores, a estrutura do de-
sign biofí l ico apresenta três tipos básicos de ex-
periência: a experiência direta da natureza, a ex-
periência indireta da natureza e a experiência de 
espaço e lugar.

A experiência direta fundamenta-se ao contato 
direto com as características ambientais no am-
biente construído, como a luz natural, ar, plantas, 
paisagens e outros.

A experiência indireta da natureza refere-se ao 
contato com representação ou referências de ima-
gens inspiradas na natureza como fotos, obras de 
arte, materiais naturais, ornamentação inspiradas 

em formas orgânicas e outros.

Por fim, a experiência do lugar consiste nas carac-
terísticas espaciais do ambiente natural que têm 
contribuído para a saúde e o bem-estar humanos e 
envolvem mobilidade, local e circulação (KELLERT, 
CALABRESE, 2015).

Referencial Teórico

Figura 3 - Experiências e atri-
butos do design biofílico. Fonte: 
KELLERT E CALABRESE, 2015
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Esses atributos são experimentados pelos sentidos 
humanos, como visão, som, paladar e olfato. As 
pessoas reagem ao contato visual com  a nature-
za, seja observando paisagens, animais e outras 
características naturais, seja de forma indireta, 
através de fotos, formas orgânicas, e materiais na-
turais, despertando interesse, imaginação e criati-
vidade. A ausência do contato visual com o mundo 
natural, causa sentimentos de tédio e fadiga e po-
dem prejudicar a saúde e bem-estar Heerwagen, 
Loftness e Painter (2012).

Ainda, na abordagem de diretrizes para a apli-
cação do design biofí l ico, os autores Kellert et 
al. , (2018), apresentam uma lista de estratégias e 
prioridades categorizadas no quadro 1 que serão 
essenciais para a elaboração do projeto. O autor 
apresenta estratégias referentes ao edifício, ao 
paisagismo, design de interiores e estratégias no 
geral.

Com relação ao geral, aborda sobre a biofi l ia pen-
sada desde o início do processo de projeto para 
facil itar os objetivos de cada estratégia. Para o 
paisagismo e terreno, o autor trás a ideia de espa-
ço aberto, preservar ecossistemas naturais e apro-
ximar a natureza dos terrenos. Para o edifício, as 
estratégias são criar transições desfocadas e mais 
convidativas entre os espaços, proporcionar i lu-
minação natural, incorporar formas orgânicas que 
lembram a natureza, entre outras estratégias. Por 
fim, em design de interiores, uti l izar decorações 

com plantas e materiais naturais.

Nessa perspectiva, o design biofí l ico tem a inten-
ção de inserir alguns desses atributos em busca 
de reconectar os seres humanos à natureza a fim 
de melhorar o bem-estar e a arquitetura estabe-
lecendo satisfação nos espaços construídos com a 
criação de ambientes mais acolhedores.

A concepção para o co-living aqui previsto con-
siste em aplicar esse conceito para o projeto ar-
quitetônico, criando uma conexão com o parque e 
a área de preservação presente no terreno, com 
a intenção de criar uma obra imponente que gere 
sensações e multiplique o potencial verde, am-
pliando a área protegida.     

Quadro 1 - Experiências e atri-
butos do design biofílico. Fon-
te: KELLERT E CALABRESE, 2015. 
Adaptado pelo autor
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Projetuais

Neste capítulo serão analisadas 
as referências projetuais sele-
cionadas para auxil iar no estu-
do para a elaboração da pro-
posta do co-living, sendo dois 
deles projetos internacionais e 
um nacional. O primeiro proje-
to trata-se do Edifício residen-
cial Treehouse, um co-living na 
cidade de Gangnam-gu, na Co-
reia do Sul, o segundo refere-se 
ao edifício residencial NY, 205, 
localizado em Porto Alegre, no 
Brasil ,  e o último diz respeito 
ao complexo habitacional Roam 
Co-living na cidade de Bali , na 
Indonésia.

3.1Edifício 
Residencial 
Treehouse

Projeto de co-habitação rea-
lizado pelo escritório coreano 
Bo-DAA Architecture, em 2018, 
possui uma área de 4810 metros 
quadrados e está localizado em 
Gangnam-gu, na Coreia do Sul.

Capítulo 3

Figura 4 - Edifício residencial Treehouse. Fon-
te: Disponível em: https://www.archdaily.
com.br/br/935639/edificio-residencial-tre-
ehouse- bo-daa. Acesso em: 22 out. 2021.
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O Treehouse trata-se de um coliving e consiste em 
um bloco de concreto triangular com 72 unidades 
residenciais, composto por micro-estúdios e mi-
cro- lofts centrados por um jardim interno (figu-
ra 5) repleto de árvores que configuram um átrio 
com janelas envidraçadas que permitem ventila-
ção cruzada e entrada de i luminação natural no 
edifício segundo ArchDaily (2020).

Figura 5 - Jardim interno. Fonte: Disponível em: https://www.arch-
daily.com.br/br/935639/edificio-residencial-treehouse- bo-daa. 
Acesso em: 22 out. 2021.
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Figura 6 - Diagrama corte. Fon-
te: Disponível em: https://www.
archdaily.com.br/br/935639/
edificio-residencial-treehou-
se- bo-daa. Acesso em: 22 out. 
2021.
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A partir da definição dada pelo escritório Bo-DAA 
Architecture ao ArchDaily, é o formato como as 
unidades são dispostas umas sobre as outras que 
criam a composição espacial do edifício, por meio 
de sua forma triangular, observada na figura 6. 
As residências são divididas em seis pavimentos 
acima do jardim, com layouts diferentes em cada 
andar, além disso, conta com áreas de trabalho 
colaborativas, áreas de descanso, cozinha comu-
nitária, lavanderia e espaços para animais de esti-
mação. Visando o senso comunitário, as unidades 
são projetadas voltadas para o jardim, o qual é 
visto duas vezes pelos moradores, quando aces-
sam o térreo e quando entram em seu loft particu-
lar, persuadindo a uti l izar esse átrio como área de 
convivência, incentivando a coletividade.

Outro elemento a ser destacado é a uti l ização de 
grandes esquadrias, janelas inclinadas direciona-
das para o céu, compondo a forma inclinada nas 
fachadas e garantindo a privacidade nos dormitó-
rios, além de contribuírem para o conforto interno 
a partir da entrada de ventilação natural. Cada 
unidade possui acesso às áreas comuns e é proje-
tada com cozinha compacta e banheiro privativo, 
e os moradores comparti lham apenas comodida-
des (figura 7 e 8).

Figura 7 - Vista superior do jardim do edifício residencial Treehouse. 
Fonte: Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/935639/edi-
ficio-residencial-treehouse- bo-daa. Acesso em: 22 out. 2021
Figura 8 - Cozinha do edifício residencial Treehouse. Fonte: Disponível 
em: https://www.archdaily.com.br/br/935639/edificio-residencial-
-treehouse- bo-daa. Acesso em: 22 out. 2021
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Figura 10 - Planta baixa do ní-
vel coworking. Fonte: Disponí-
vel em: https://www.archdaily.
com.br/br/935639/edificio-re-
sidencial-treehouse- bo-daa. 
Acesso em: 22 out. 2021.

Figura 9 - Planta baixa do nível 
térreo. Fonte: Disponível em: 
https://www.archdaily.com.br/
br/935639/edificio-residen-
cial-treehouse- bo-daa. Acesso 
em: 22 out. 2021.
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Figura 11 - Planta baixa do terceiro pavimento. Fonte: Disponível em: 
https://www.archdaily.com.br/br/935639/edificio-residencial-tre-
ehouse- bo-daa. Acesso em: 22 out. 2021.
Figura 12 - Corte do edifício residencial Treehouse. Fonte: Disponível 
em: https://www.archdaily.com.br/br/935639/edificio-residencial-
-treehouse- bo-daa. Acesso em: 22 out. 2021.

Tabela 1 - Quadro síntese da referência projetual: Edifício Residen-
cial Treehouse. Fonte: Elaborado pela autora

Referências Projetuais

Esse edifício é interessante para uti l izar como 
referência no projeto do co- l iving por oferecer 
moradias de conforto ambiental por meio da ven-
ti lação cruzada, e ambientes de trabalho compar-
ti lhados acrescentados ao programa de necessi-
dades.

Segue abaixo uma tabela de resumo sobre a es-
colha deste projeto como referência projetual no 
que diz respeito a sua função, organização, plasti-
cidade, conforto ambiental e sistema construtivo:
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3.2 Edifício residencial NY, 205 
O projeto NY, 205, refere-se a um edifício resi-
dencial multifamiliar localizado em Porto Alegre, 
no Brasil ,  elaborado pelo escritório Hype Studio e 
concluído no ano de 2020. O projeto é composto 
por um edifício com 16 pavimentos formando um 
grande vazio central com uma praça aberta para a 
rua que funciona como um convite à entrada e cir-
culação dos moradores, segundo ArchDaily (2020).

Figura 13 - Edifício residencial NY, 205. Fonte: Disponível em: ht-
tps://www.archdaily.com.br/br/964802/edificio-residencial-ny-
-205-hype- studio. Acesso em: 22 out. 2021.
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A elaboração do empreendimento foi pautada no 
esti lo nova-iorquino de viver segundo ArchDaily 
(2020), a partir da disposição da infraestrutura no 
topo do edifício (figura 0) com espaços como sa-
lão de festas, academia, oficina de bicicletas, pis-
cina e espaço aberto para convivência localizados 
na cobertura.

A disposição dos apartamentos no perímetro do 
lote, criando um centro com uma praça ajardina-
da na base do edifício, foi pensada de maneira a 
promover melhores visuais de todas as unidades, 
segundo ArchDaily (2020). O núcleo dos elevado-
res e escadas abertas encontra-se no centro do 
átrio, e estimula a circulação peatonal pelos pa-
vimentos.

De acordo com a descrição fornecida pelo escri-
tório para o ArchDaily, os módulos se configuram 
por três tipologias de plantas baixas que vão de 
45 a 127 metros quadrados, dispondo de dormitó-
rios para dois ou três moradores e flats. Além da 
praça no centro do edifício, o térreo conta com 
outra praça coberta e lojas.

Quanto a sua estrutura, o prédio residencial possui 
estrutura metálica e concreto (figura 15). A arqui-
tetura foi pensada para se adaptar com o mínimo 
de modificações, e prevê a possibil idade de unir 
ou separar os apartamentos de acordo com o Ar-
chDaily (2020).

Figura 14 - Rooftop. Fonte: Disponível em: https://www.archdaily.
com.br/br/964802/edificio-residencial-ny-205-hype- studio. Acesso 
em: 22 out. 2021. 
Figura 15 - Estrutura no Rooftop do edifício. Fonte: Disponível em: 
https://www.archdaily.com.br/br/964802/edificio-residencial-ny-
-205-hype- studio. Acesso em: 22 out. 2021. 
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Figura 17 - Pavimento térreo. Fonte: Disponível em: https://www.
archdaily.com.br/br/964802/edificio-residencial-ny-205-hype- stu-
dio. Acesso em: 22 out. 2021.

Figura 16 - Pavimento tipo. Fonte: Disponível em: https://www.arch-
daily.com.br/br/964802/edificio-residencial-ny-205-hype- studio. 
Acesso em: 22 out. 2021.

Tabela 2 - Quadro síntese da referência projetual:Edifício Residencial 
NY, 205. Fonte: Elaborado pela autora
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Segue abaixo uma tabela de resumo sobre a es-
colha deste projeto como referência projetual no 
que diz respeito a sua função, organização, plasti-
cidade, conforto ambiental e sistema construtivo:
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3.3 Co-living Roam Bali 
O complexo de co-living Roam Bali, trata-se de 
um conjunto habitacional comunitário realizado no 
ano de 2015, de autoria do arquiteto Alexis Dor-
nier, localizado em Bali, na Indonésia.

O projeto é composto por três edifícios antigos 
que foram reformados em formato de U, estrutu-
rando um pátio central ajardinado com piscina no 
térreo. Segundo a equipe do projeto em descri-
ção ao ArchDaily, a intenção para este projeto era 
criar comunidade, onde as pessoas usufruem seu 
próprio espaço de privacidade, locais de reunião, 
trocas, movimento e educação, incentivando a co-
letividade entre os moradores.

O edifício conta com três pavimentos que ofere-
cem quartos com seus próprios pátios e banheiros 
privativos, área comum localizada em um espaço 
ao ar l ivre no telhado, salas de reuniões, escritó-
rios e salas de aula, copa e espaços de jardim.

Os materiais uti l izados apresentam uma varieda-
de como bambu, estanho e policarbonato, criando 
diferentes opacidades nos espaços. Há ainda ma-
teriais como o concreto, pavimentação de pedra 
e presença de madeira esculpida e em algumas 
partes do edifício há colunas de aço.

Figura 18 - Roam Coliving in Bali. Fonte: Disponível em: https://www.
archdaily.com/787696/roam-alexis- dornier?ad_medium=gallery. 
Acesso em: 22 out. 2021.

Referências Projetuais

Figura 20 - Segundo pavimento 
Roam coliving. Fonte: Disponí-
vel em: https://www.archdaily.
com/787696/roam-alexis- dor-
nier?ad_medium=gallery. Aces-
so em: 22 out. 2021.

Figura 19 - Pavimento térreo 
Roam coliving. Fonte: Disponí-
vel em: https://www.archdaily.
com/787696/roam-alexis- dor-
nier?ad_medium=gallery. Aces-
so em: 22 out. 2021.
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Segue abaixo uma tabela de resumo sobre a es-
colha deste projeto como referência projetual no 
que diz respeito a sua função, organização, plasti-
cidade, conforto ambiental e sistema construtivo:

Tabela 3 - Quadro síntese da referência projetual: Edifício Roam Bali. 
Fonte: Elaborado pela autora

49



50 514Diagnóstico

Este capítulo trata da definição 
da área de estudo para a pro-
posta de um co-living com base 
na compreensão de várias ques-
tões e parâmetros para a seleção 
do terreno segundo a análise do 
sítio e seu entorno, a legislação 
urbana pertinente e uma análise 
físico-ambiental.

Para a escolha do bairro para a 
elaboração do projeto de uma 
habitação comparti lhada do tipo 
co-living, foram definidos alguns 
critérios, são eles:

- Bairro predominantemente re-
sidencial;

- Boa infraestrutura;

Para a escolha do terreno para 
o equipamento em questão teve 
como base os seguintes critérios:

- Localização estratégica para 

polos geradores de ensino e em-
prego;

- Terreno vazio ou subutil izado;

- Acessibil idade aos modais dis-
poníveis;

- Proximidade com equipamen-
tos e serviços básicos;

- Condicionantes ambientais fa-
voráveis.

4.1Análise do sítio
e seu entorno
A proposta para a intervenção 
de um co-living, edifício de mo-
radia comparti lhada, está locali-
zada no bairro Fátima, na cidade 
de Fortaleza, capital do Estado 
do Ceará (mapa 1). O bairro faz 
parte da Regional IV e possui l i-
mite territorial com os bairros 
Joaquim Távora, São João do

Capítulo 4
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Tauape, Aeroporto, Parreão, Jardim América, Benfi-
ca e José Bonifácio (FORTALEZA EM MAPAS, 2021).

O bairro de Fátima apresenta alguns equipamen-
tos urbanos que podemos considerar relevantes 
para o público em estudo, como o Terminal Rodo-
viário Engenheiro João Tomé, os equipamentos de 
saúde como o Hospital Unimed e Antônio Prudente, 
a Igreja Nossa Senhora de Fátima, entre outros, 
além da presença de várias vias importantes e a 
caracterização do seu entorno, o qual prevalece o 
uso residencial.

Mapa 1 - Localização do bairro Fátima na cidade de Fortaleza. Fonte: 
Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Prefeitu-
ra de Fortaleza, 2021.

Diagnóstico
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A definição do terreno para o equipamento em 
questão teve como base alguns critérios como a 
localização estratégica para polos geradores de 
ensino e emprego para atender ao público alvo do 
projeto, acessibil idade aos modais disponíveis na 
cidade de Fortaleza e com proximidade a equipa-
mentos e serviços básicos oferecidos no bairro e 
no seu entorno.

Dessa forma, a partir da análise da proposta de 
distribuição espacial de empregos em Fortaleza 
conforme prognóstico econômico no Plano de For-
taleza 2040, o bairro Fátima encontra-se dentro 
das zonas de emprego, na área que correspon-
de a 409.518 empregos (PLANO FORTALEZA 2040, 
2021).

Outro fator analisado foi a localização privi legia-
da da área servir ao público por interl igar a diver-
sos bairros da cidade de Fortaleza, especialmente 
a um dos principais geradores de inquil inos, os es-
tudantes universitários, pois destaca-se a proximi-
dade do bairro Fátima em relação à diversas Insti-
tuições de Ensino Superior demarcadas no mapa 2 
adotando-se um raio de até 6 km.

Mapa 2 - Polos geradores de ensino superior na cidade de Fortaleza. 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do MEC, 2021.

Diagnóstico
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No que diz respeito a oferta de co-livings em For-
taleza, com base em um levantamento em sites de 
alugueis, constatou-se poucas quantidades desse 
tipo de equipamento na cidade, conforme apre-
senta o mapa 3, justificando a proposta da inter-
venção projetual, tendo em vista os benefícios aos 
usuários que terão acesso.

Mapa 3 - Mapa de quantidade de co-livings em Fortaleza. Fonte: Ela-
borado pela autora com base nos dados do Google Maps, 2021.

Diagnóstico
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Diante das informações expostas, o terreno foi de-
finido dentro do bairro de Fátima no l imite com Jo-
aquim Távora, localizado mais precisamente entre 
as ruas Lauro Maia, Bonfim Sobrinho e a avenida 
Visconde do Rio Branco.

Mapa 4 - Localização do terreno no bairro Fátima. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2021.

Diagnóstico
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Para uma melhor compreensão da área de estu-
do para a intervenção, o mapa 5 identifica uma 
ampliação da delimitação do terreno com a indi-
cação das visadas para análise do enquadramen-
to em relação às edificações no seu entorno, que 
correspondem à figura 21 e 22.

A partir das visadas do terreno e o levantamento 
fotográfico in loco, nota- se um fluxo de veículos 
mais intenso na avenida Visconde do Rio Branco, a 
presença de alguns edifícios multifamiliares verti-
calizados e outros tipos de equipamentos que ofe-
recem diversos tipos de serviços.

No que diz respeito ao dimensionamento do lote, 
este possui área de 6.030 metros quadrados, com 
fachada norte com 39 metros e fachada leste com 
103 metros.

Mapa 5 - Indicação das perspectivas do terreno. Fonte: Elaborado 
pela autora com base no Google Earth, 2021.

Diagnóstico
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Figura 21 - Perspectivas do terreno. Fonte: Google Earth, 2021.

Diagnóstico

Outro potencial é justificado pela proximidade a 
um importante equipamento público de lazer, o 
Parque Rio Branco, localizado em frente ao ter-
reno, servindo como ponto de referência, assim 
como a proximidade com a natureza aumentando 
a qualidade da área. Anexado ao parque é locali-
zado um ecoponto, espaço adequado para o des-
carte correto de pequenos entulhos (FORTALEZA 
EM MAPAS, 2021).

Seguindo o estudo da área definida para o proje-
to, por meio do mapa 6 e o mapa 7 é possível ob-
servar que o terreno localiza-se em um bairro cujo 
uso do solo é predominantemente residencial, com 
a presença de lotes desse tipo em maior parte do 
bairro. Observa-se, ainda, a presença de uso mis-
to, com a presença de outros tipos de equipamen-
tos, como supermercados, restaurantes, praças, 
bancos, academias e de caráter religioso, como a 
igreja Nossa Senhora de Fátima na avenida 13 de 
maio.

Figura 21 - Perspectivas do terreno. Fonte: Acervo pessoal.

Figura 22 - Parque Rio Branco. Fonte: Prefeitura de Fortaleza, 2021.
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Seguindo o estudo da área definida para o proje-
to, por meio do mapa 6 e o mapa 7 é possível ob-
servar que o terreno localiza-se em um bairro cujo 
uso do solo é predominantemente residencial, com 
a presença de lotes desse tipo em maior parte do 
bairro. Observa-se, ainda, a presença de uso mis-
to, com a presença de outros tipos de equipamen-
tos, como supermercados, restaurantes, praças, 
bancos, academias e de caráter religioso, como a 
igreja Nossa Senhora de Fátima na avenida 13 de 
maio.
Mapa 6 - Mapa de uso e ocupação do solo no bairro Fátima. Fonte: 
Elaborado pela autora com base nos dados do Fortaleza em Mapas, 
2021.

Diagnóstico
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Analisando a poligonal em estudo com raio de 500 
metros a partir do terreno, as atividades presentes 
no entorno imediato, além de ser uma área bas-
tante residencial, a exemplo de uso para lazer, é 
notório a delimitação do Parque Rio Branco per-
tencente ao bairro Joaquim Távora. Como foi ex-
posto anteriormente, esse parque urbano oferece 
benefícios aos moradores e usuários da área pela 
proximidade com o ambiente natural. 
Mapa 7 - Ampliação Mapa de uso e ocupação do solo na poligonal 
de estudo.Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do For-
taleza em Mapas, 2021.

Diagnóstico
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No que diz respeito ao gabarito do bairro, mapa 8, 
indica ter uma altura geral homogênea, distribuin-
do-se em sua maioria entre 4.00 e 8.00 metros, 
permitindo boa propagação da ventilação natural. 
Contudo, é possível analisar que existe uma ten-
dência de verticalização no bairro com edifícios 
multifamiliares.

Dentro do perímetro analisado, mapa 9, é possível 
ver melhor definido as alturas das edificações em 
torno do terreno. Parte da área abriga constru-
ções com um ou dois pavimentos, em outra par-
te encontramos construções com maior número de 
pavimentos, uma nova configuração em face do 
potencial construtivo que vem sendo explorado na 
região. 

Mapa 8 - Gabarito das edificações do bairro Fátima. Fonte: Elabo-
rado pela autora com base nos dados fornecidos pela Prefeitura de 
Fortaleza, 2021.

Diagnóstico
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Mapa 9 - Ampliação gabarito das edificações 
na poligonal de estudo. Fonte: Elaborado pela 
autora com base nos dados fornecidos pela 
Prefeitura de Fortaleza, 2021.

Mapa 10 - Mapa de recursos hí-
dricos do bairro Fátima. Fonte: 
Elaborado pela autora com base 
nos dados fornecidos pelo IPLAN-
FOR, 2018.

Diagnóstico

Com relação aos recur-
sos hídricos, próximo ao 
terreno é possível en-
contrar a nascente do 
Riacho Rio Branco den-
tro do Parque Urbano 
Rio Branco.



72 73

Capítulo 4

4.2 Legislação urbana pertinente 
Conforme observado no mapa 11 e mapa 12, o ter-
reno encontra-se situado em meio à Zona de Ocu-
pação Preferencial 2 (ZOP 2). Desse modo, carac-
teriza-se conforme descrição abaixo:

[...] pela disponibil idade parcial de infraestrutura e 
serviços urbanos e áreas com disponibil idade limi-
tada de adensamento; destinando-se à intensifica-
ção condicionada da ocupação do solo (PDP-FOR, 
2009).

Mapa 11 - Macrozoneamento do bairro Fátima. Fonte: Elaborado pela 
autora com base nos dados da LUOS, 2017.

Diagnóstico
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Ainda, o entorno da área de estudo encontra-se 
situado em outras zonas, como a Zona de Preser-
vação Ambiental dos Recursos Hídricos e a Zona 
de Recuperação Ambiental. 

Mapa 12 - Ampliação macrozoneamento na poligonal de estudo. Fon-
te: Elaborado pela autora com base nos dados da LUOS, 2017.

Diagnóstico
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Pela inserção do terreno dentro de uma ZOP II ,  de 
acordo com a LUOS, o projeto em questão deve 
atender aos parâmetros urbanísticos presentes na 
tabela 4.

Tabela 4 - Parâmetros Urbanísticos do terreno. Fonte: Elaborado pela 
autora com base nos dados da LUOS, 2017.

Tabela 5 - Tabela de classificação referente à hospedagem. Fonte: LUOS, 2017.

Diagnóstico

Em relação a atividade abrigada para o projeto em estudo, con-
forme a LUOS (2017) determina, caracteriza-se por subgrupo como 
hospedagem na área de projetos especiais, já que co-living não se 
enquadra em nenhuma outra classificação do grupo.
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Tabela 6 - Tabela de adequação em relação ao sistema viário. Fonte: LUOS, 2017.

Diagnóstico

Analisando o mapa de 
hierarquia viária, mapa 
13, verifica-se que as 
vias que circundam o 
terreno são classifica-
das como via local e via 
coletora. A atividade do 
projeto de intervenção 
é definida como projeto 
especial, deste modo, 
os recuos são objetos 
de estudo, assim como 
o número de vagas de 
estacionamento desti-
nadas a veículos, será 
objeto de estudo.

Mapa 13 - Classificação do siste-
ma viário do bairro Fátima. Fon-
te: Elaborado pela autora com 
base nos dados da Etufor, 2021.
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4.3 Análise físico - ambiental
 
Conforme observado no mapa 14, o sistema viá-
rio do bairro é predominantemente formado por 
vias locais, de pequeno porte. As principais vias 
de acesso ao terreno são classificadas como Via 
Coletora - Avenida Visconde do Rio Branco e a Via 
local - Rua Bonfim Sobrinho.

Em relação aos modais de ônibus, percebe-se 
uma presença significativa de paradas de ônibus 
ao longo das principais avenidas do seu entorno, 
como, Avenida Visconde do Rio Branco, Avenida 
Aguanambi, Avenida Treze de Maio, Avenida Lucia-
no Carneiro, Avenida dos Expedicionários, Avenida 
Deputado Oswaldo Studart e Avenida Pontes Viei-
ra.

Referente às estações de Bicicletar, identifica-
-se seis estações e a presença de uma ciclofai-
xa na avenida Aguanambi. Destaca-se no bairro a 
presença do Terminal Rodoviário Engenheiro João 
Tomé, proporcionando mobilidade ao público ad-
vindo de outras cidades.

Mapa 14 - Sistema viário, mobilidade e acessibilidade urbana do bair-
ro Fátima. Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Etu-
for, 2021.

Diagnóstico
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Em relação a topografia da área observada no 
mapa 15, as 3 curvas de níveis presentes no terreno 
revelam sua declividade com 4 metros de desnível 
da testada ao fundo do terreno de intervenção, 
evidenciando uma topografia pouco acentuada 
considerando a distância de uma extremidade a 
outra de 110 metros.

Mapa 15 - Topografia do terreno. Fonte: Elaborado pela autora com 
base nos dados da SEUMA, 2021.

Diagnóstico
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Acerca das condicionantes climáticas da cidade, 
ao analisar a rosa dos ventos na figura 25, per-
cebe-se a predominância dos ventos provenientes 
do sul, sudeste e do leste, além da influência das 
brisa marítima, especialmente em áreas mais pró-
ximas ao oceano.

Vale ressaltar que por se tratar de uma área com 
edificações que possuem em geral até dois pavi-
mentos, a ventilação não é barrada pelas constru-
ções mais próximas. Deste modo, a fachada mais 

priorizada por ventilação natural corresponde a 
frente voltada para a avenida Visconde do Rio 
Branco.

Mapa 15 - Topografia do terreno. Fonte: Elaborado pela autora com 
base nos dados da SEUMA, 2021.

Diagnóstico

Figura 25 - Ventilação predominante na cidade de Fortaleza. Fonte: SOFTWARE So-lar, 2021.
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Conforme observado na figura 26, foi realizada 
uma análise do nível de insolação das fachadas 
segundo a Carta Solar de Fortaleza elaborada de 
acordo com a localização do terreno. A fachada 
nordeste recebe período de insolação menos in-
tensa, com incidência durante o período da ma-
nhã, das 6h às 11:30h. A fachada sudeste possui 
maior tempo de exposição, durante dia todo, cor-
respondendo ao solstício de verão. A fachada no-
roeste é menos prejudicada, recebe raios de sol 
em alguns dias do ano, do nascer ao pôr do sol, 
que corresponde ao solstício de inverno e a facha-
da sudoeste recebe período de insolação das 12h 
às 18h, correspondendo ao solstício de verão.

Capítulo 4

Figura 26 - Área de insolação nas fachadas do terreno com a Carta 
Solar de Fortaleza. Fonte: SOFTWARE So-lar, 2021.

Diagnóstico
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O público-alvo do projeto do 
co-living, será voltado para es-
tudantes universitários e jovens 
profissionais na cidade de For-
taleza, Ceará, a partir da defi-
nição de um local estratégico 
que atenda às necessidades dos 
moradores do empreendimento. 
Também serão usuários do proje-
to, os funcionários e os morado-
res próximos do local com aces-
so ao espaço de uso público do 
equipamento, que corresponde 
às áreas verdes no térreo.

5.2 Programa de
necessidades e pre - 
dimensionamento

O programa de necessidades do 
projeto foi elaborado com base 
na análise do referencial teóri-
co, das referências projetuais e 
no diagnóstico da área, com a 

intenção de suprir as necessi-
dades do público alvo definido. 
A princípio, foram determinados 
os ambientes destinados ao uso 
comparti lhado entre os morado-
res do edifício, além de áreas 
públicas destinadas ao uso dos 
moradores e a comunidade local 
e por fim, os espaços de uso pri-
vativo com função de moradia, 
organizados em quatro setores 
apresentados na tabela 7.

Para uma melhor didática, cada 
setor foi destacado por cores, 
sendo o laranja destinado ao se-
tor residencial destinado aos mo-
radores com alguns ambientes de 
uso privativo, o verde correspon-
de os espaços de uso público, ou 
seja, é destinado aos moradores 
e pessoas da comunidade local, 
o azul constitui o setor de área 
comum aos moradores no geral e 
por fim, o vermelho corresponde 
o setor destinado a área admi-
nistrativa do edifício.

Capítulo 5

5.1  

Público - Alvo 
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Tabela 7 - Programa de Necessidades do Pro-
jeto. Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Projeto Arquitetônico

Tabela 8 - Fluxograma do Projeto. Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

5.3 Fluxograma e Setorização
Para melhor compreensão dos ambientes propos-
tos no programa de necessidades do projeto, foi 
elaborado um fluxograma (tabela 8) com os seto-
res classificados por cores, onde o laranja consti-
tui o setor residencial, o verde representa os espa-
ços de uso público, o azul caracteriza o setor de 
área comum e por fim, o vermelho corresponde o 
setor destinado aos funcionários.

Para determinar as conexões, foram considerados 
os acessos disponíveis ao terreno, e a l igação en-
tre os pavimentos do edifício por meio da circula-
ção vertical. O projeto apresenta o acesso prin-
cipal dos pedestres pela avenida Visconde do Rio 
branco, com ligações diretas entre as lojas, o res-
taurante e o pocket park, bem como o acesso se-
cundário para o estacionamento rotativo. Pela rua 
Bonfim Sobrinho, encontra-se o acesso de veículos 
para o estacionamento privativo e de serviço, ao 
lado do apoio do restaurante.

Logo, é possível observar que o edifício é orga-
nizado por quatro setores distribuídos no térreo, 
mezanino, pavimento tipo e cobertura.
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O estudo de massas i lustrado nas figuras 27, 28 
e 29, indica os ambientes dos setores público, re-
sidencial, da área comum e do setor de apoio e 
serviço.

A entrada principal se dá por um pocket park 
aberto ao público no térreo, seguindo de um átrio 
central ajardinado com alguns ambientes em seu 
entorno como o restaurante, lojas, lavanderia, re-
cepção de delivery e hall de acesso aos eleva-
dores. Além desses ambientes, no térreo também 
estão localizados o acesso ao estacionamento no 
subsolo, áreas l ivres e verdes, academia ao ar l ivre 
e um espaço lúdico com mobiliário infantil ,  além 
de uma estação bicicletar.

Figura 27 - Estudo de massas do pavimento térreo. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2021.

Projeto Arquitetônico

Figura 28 - Estudo de massas do mezanino. Fonte: Elaborado pela 
autora, 2021.

No pavimento do mezanino estão dispostos os 
ambientes de uso comum dos moradores como 
coworking, salas de estudos, grab and go e al-
guns ambientes de apoio aos funcionários, onde o 
acesso se dá por meio da circulação vertical loca-
lizada no centro do edifício. Outra característica 
é o pé direito alto que permite uma interconexão 
entre os ambientes aproveitando a biofi l ia atribu-
ída no pavimento térreo.
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Por fim, nos andares superiores foram distribuídos 
os ambientes privados que constituem os quartos e 
banheiros dos moradores do edifício, salas e cozi-
nhas comparti lhadas e lavanderia, acessados por 
meio da circulação vertical, com acesso também à 
cobertura onde estão localizados o rooftop, com 
academia, piscina e o mirante.

Figura 29 - Estudo de massas do pavimento tipo. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2021.
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5.4 Conceito 
O conceito geral do projeto foi definido a partir 
do entorno do local da intervenção projetual, ca-
racterizado pela proximidade a um parque urbano 
e área preservada. Conforme os autores Heerwa-
gen, Loftness e Painter (2012) citados no capítulo 
2, a biofi l ia implica a necessidade de conexão en-
tre os humanos e a natureza, afetando o bem-es-
tar pessoal.

Desse modo, baseado no conceito de biofi l ia, a 
intenção de gerar espaços conectados à natureza 
com o propósito de oferecer qualidade de vida e 
bem estar, são as premissas para a elaboração do 
projeto de um co-living para estudantes e jovens 
profissionais. Outro ponto conceitual diz respei-
to a ideia de comunidade e comparti lhamento de 
experiências impulsionando a interação entre os 
usuários do empreendimento.

O projeto será desenvolvido seguindo as diretrizes 
citadas no quadro 1 pelos autores Kellert et al. , 
(2018), logo, espaços abertos, vegetação, paredes 
vivas, i luminação e ventilação natural, além de 
formas orgânicas, serão primordiais para a elabo-
ração do co-living. 

Para o projeto em estudo, foi elaborado um dia-
grama conceitual com ideias no âmbito da biofi l ia, 
o qual resultou em princípios básicos para descre-
ver essa tendência, como a integração entre os 

moradores por meios dos espaços, assim como a 
natureza vinculada ao projeto, e elementos natu-
rais, empregados a partir do design biofí l ico.

Figura 30 - Diagrama conceitual. Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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5.5 Partido Arquitetônico 
Com o propósito de proporcionar espaços integra-
dos com a natureza, o design biofí l ico foi apli-
cado por meio da distribuição de jardins internos 
(figura 31) ao longo da edificação, assim como o 
uso de jardins verticais, espaços verdes na parte 
externa do edifício e formas naturais. Também, al-
gumas estratégias citadas pelos autores Kellert et 
al. , (2018), serão uti l izadas no projeto, tais como 
espaços abertos em torno do edifício, vistas para 
ambientes naturais, fornecer i luminação natural e 
incorporar formas orgânicas no edifício. 

Foi escolhido uma composição de materiais uti l i-
zados em ambientes residenciais como os porce-
lanatos Pietra Lombarda Grigio e Pietra Lombarda 
Off White, ambas da marca Portobello, aplicadas 
na alvenaria, e o revestimento Barlavento Caribbe-
an (da marca Portobello) na piscina e nos espelhos 
d’água para enfatizar a aparência de materiais 
que lembram elementos da natureza como pedra e 
água das piscinas naturais (figura 32). 

Figura 31 - Representação de design biofílico em ambiente interno. 
Fonte: Disponível em: https://www.archdaily.com/953502/cala-sao-
na-house-biombo-architects?ad_medium=gallery. Acesso em: 22 
out. 2021.

Figura 33 - Jardineiras. Fonte: Elaborado pela autora, 2022.
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Figura 32 - Materiais utilizados no projeto. Fonte: Elaborado pela au-
tora, 2022.

Buscando priorizar a forma orgânica, as unidades 
se desenvolvem a partir do grande vazio formado 
pelo pocket park no térreo para garantir total in-
tegração visual pelos pavimentos, com uma circu-
lação que caracteriza o conceito da biofi l ia com 
traços mais irregulares, formando reentrâncias 
preenchidas com vegetação (figura 33).
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6.1    

Implantação e Terreo

O presente projeto refere-se à 
construção de um edifício resi-
dencial localizado no bairro de 
Fátima, mais precisamente en-
tre as ruas Bonfim Sobrinho e a 
avenida Visconde do Rio Bran-
co, onde, sua fachada leste é 
de frente ao parque Rio Branco. 
Para melhor entendimento do 
projeto, a implantação represen-
tada na figura 34, foi dividida 
em quatro setores ampliados nas 
figuras 35, 36, 37 e 38.

A implantação do projeto parte 
da premissa de um pocket park 
na entrada do edifício, com pá-
tios abertos no centro e inte-
grado com a área externa da 
edificação, considerando a im-
portância de espaços l ivres com-
binados com paisagismo colabo-
ram para o projeto arquitetônico 
tanto quanto o espaço edifica-
do. Além disso, a presença de 
vegetação ao longo do passeio, 

espelhos d’água, cascata artifi-
cial, materiais e formas naturais 
foram propostos com a inten-
ção de criar uma extensão com 
o parque por meio de experiên-
cia direta com as características 
ambientais.

Os acessos são concentrados em 
ambas as ruas que circundam o 
terreno, dessa forma, o acesso 
principal está localizado na ave-
nida Visconde do Rio Branco, o 
qual possui acesso de pedestres 
em direção ao pavimento térreo, 
com o nível elevado a +0.54m do 
nível da implantação.

O hall dos elevadores e escadas 
de incêndio são monitorados a 
partir da portaria virtual, permi-
tindo controle exclusivo aos mo-
radores cadastrados para o setor 
residencial, também controlada 
por porteiro, com delivery room 
pensado com estrutura
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necessária para receber enco-
mendas dos moradores.

O acesso de serviço encontra-
-se na rua Bonfim Sobrinho, com 
área atribuída a carga e des-
carga próxima ao restaurante, 
assim como, o acesso ao esta-
cionamento privativo no subso-
lo, levando em consideração o 
fluxo menos intenso de veículos 
por ser uma via local. O aces-
so secundário para veículos está 
localizado na avenida Visconde 
do Rio branco, para o estaciona-
mento rotativo com vagas desti-
nadas aos visitantes e aos entre-
gadores.

No térreo, nas laterais do pocket 
park, foram dispostos os ambien-
tes comerciais com nove lojas e o 
restaurante com planos de vidro, 
possibil itando a permeabilidade 
visual com o ambiente externo. 
Além desses pontos comerciais 
que podem ser uti l izados como 
cafeteria, l ivraria, escritório e o 

restaurante, situa-se no térreo 
uma lavanderia comparti lhada, 
depósito, banheiros para a área 
comercial, instalações de gás e 
depósito de l ixo. Uma estação 
bicicletar próxima a entrada 
principal do edifício, caracteriza 
uma das estratégias para a eco-
nomia comparti lhada.

O setor 02 (figura 36) foi com-
posto de intervenção para equi-
pamentos públicos com a imple-
mentação de academia ao ar 
l ivre, espaço lúdico infantil com 
playground e parede de escalar, 
food truck que podem dispor de 
mesas em seu entorno e uma pis-
ta de cooper como a continua-
ção da pista existente do Parque 
Rio Branco.

 Os setores 03 e 04 (figuras 37 
e 38), compreende as extremi-
dades da Zona de Proteção Am-
biental, contando com arboriza-
ção, conectando visualmente o 
edifício com o cenário natural.

Figura 34 - Planta de Implantação. Fonte: 
Elaborado pela autora, 2022.
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Figura 35 - Setor 01. Fonte: Elaborado pela autora, 2022. Figura 36 - Setor 02. Fonte: Elaborado pela autora, 2022.
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Figura 37 - Setor 03. Fonte: Elaborado pela autora, 2022. Figura 38 - Setor 04. Fonte: Elaborado pela autora, 2022.



106 107106

6.2 Subsolos
O edifício conta com três sub-
solos (figura 39, 40 e 41), totali-
zando 76 vagas para carros, sen-
do 2 destinados a portadores de 
necessidades especiais, 5 para 
motos, além de um bicicletário e 
vagas para patinete elétrico.

Não existe definido na Lei um 
número de vagas exigido para 
um Co living, assim, o cálculo foi 
baseado na quantidade de dor-
mitórios, reduzido para 1 vaga a 
cada 2 unidades, com base em 
uma demanda existente nos con-
domínios residenciais, evitando 
conflitos posteriormente com a 
falta de estacionamento para o 
público do empreendimento.

Para possibil itar a ventilação 
nos subsolos, foi criado abertu-
ra no pavimento do térreo para 
aquisição de ar dentro desses 
ambientes. Essa abertura é dis-
farçada com um jardim de chuva 
na frente, situado no estaciona-
mento rotativo.

Figura 39 - Subsolo 01. Fonte: Elaborado pela 
autora, 2022.

[ Subsolo 1 ]
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Figura 40 - Subsolo 02. Fonte: Elaborado pela autora, 2022. Figura 41 - Subsolo 03. Fonte: Elaborado pela autora, 2022.
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6.3 Mezanino

O mezanino destina-se a am-
bientes de coworking, com sala 
de reuniões, sala para descom-
pressão, as salas de estudo in-
dividual e comparti lhadas, ad-
ministração, depósito e l ixo, 
banheiros, uma sala de descanso 
e copa para funcionários servin-
do de apoio e o grab and go, im-
plantado semelhante a um mer-
cadinho (figura 42).

Figura 42 - Mezanino. Fonte: Elaborado pela 
autora, 2022.
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6.4 Pavimento Tipo
No pavimento tipo, as unidades 
residenciais foram organizadas 
no entorno do vazio, permitindo 
a integração visual dos pavimen-
tos com o pocket park no térreo 
(figura 43).

Seguindo o partido de formas or-
gânicas, a circulação segue uma 
configuração de linhas com ân-
gulos diferentes que contornam 
a fachada reforçando a ideia da 
biofi l ia com a forma orgânica e 
as jardineiras adicionadas para 
gerar contato dos moradores 
com características da natureza 
no interior do ambiente constru-
ído.

Nesse pavimento, consiste as uni-
dades habitacionais com quatro 
configurações de apartamen-
tos individuais, comparti lhados 
e com acessibil idade. As salas 
e cozinhas, são áreas comparti-
lhadas e mais amplas destinadas 
ao uso coletivo dos moradores, 
com total visibil idade ao entorno 

do edifício. Há ainda uma lavan-
deria por pavimento e uma área 
para l ixo.

Os módulos foram dimensiona-
dos para oferecer duas opções 
de studio triplo com 36,15m² (fi-
gura 44) que suportam até três 
camas para comparti lhamento, 
com uma mini copa de apoio e 
dois banheiros. Dois módulos que 
correspondem ao studio quá-
druplo com 69,07m² (figura 45) 
destinam-se a moradores que 
desejam mais privacidade, com 
quatro unidades de pequenos 
quartos individuais, e uma cozi-
nha comparti lhada, e mais dois 
banheiros. Outras oito opções 
de studio individual com 21,80m² 
(figura 46) são ofertados permi-
tindo o comparti lhamento ou não 
do dormitório, com uma copa de 
apoio e um banheiro, sendo um 
desses studios destinado a por-
tadores de necessidades espe-
ciais (PNE). Deste modo, 

Figura 43 - Pavimento tipo. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2022.

Figura 9 - Ambientes de Uso Privativo. Fonte: 
Elaborado pela autora, 2022.
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Figura 44 - Studio triplo. Fonte: Elaborado pela autora, 2022. Figura 45 - Studio quádruplo. Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Figura 46 - Studio individual. Fonte: Elaborado pela autora, 2022. Figura 47 - Studio PNE. Fonte: Elaborado pela autora, 2022.
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6.5 Rooftop

No nível do rooftop, foram inse-
ridos os ambientes relacionados 
ao lazer, com área gourmet, pis-
cina, academia e mirante, além 
da presença significativa do jar-
dim na área de convivência como 
um convite ao uso desse espaço 
(figura 44).

Figura 48 - Rooftop. Fonte: Elaborado pela 
autora, 2022.
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6.6 Planta de Cobertura

Na cobertura da edificação é 
uti l izada telhas de fibrocimento, 
e laje impermeabilizada em pe-
quenas partes de circulação da 
laje de segurança e na área da 
caixa d’água (figura 45).

Figura 49 - Planta de Cobertura. Fonte: Ela-
borado pela autora, 2022.
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6.7 Corte AA

No corte AA, pode-se observar 
os pontos comerciais no térreo, o 
mezanino com os ambientes vol-
tados para uso coletivo dos mo-
radores, as unidades habitacio-
nais com as jardineiras ao longo 
da extensão das lajes técnicas e 
a escada de emergência que in-
terl iga o subsolo 03 a cobertura 
do edifício (figura 46).

Figura 50 - Corte AA. Fonte: Elaborado pela 
autora, 2022.
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6.7 Corte BB

No corte BB (figura 47), pode-se 
observar as rampas que conec-
tam o subsolo ao nível do térreo 
e a relação do pé direito duplo 
presente no restaurante. Obser-
va-se ainda, as unidades habita-
cionais, com os studios individu-
ais e comparti lhados, o rooftop, 
com o ambiente da academia, e 
a cobertura no pavimento acima.

Figura 51 - Corte BB. Fonte: Elaborado pela 
autora, 2022.
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6.8 Fachadas
O projeto foi pensado de forma 
a transmitir uma arquitetura or-
gânica, assim, as fachadas são 
marcadas por l inhas com ângulos 
diferentes que formam camadas 
de jardins aumentando o poten-
cial verde do terreno.

Os materiais uti l izados são: por-
celanato Pietra Lombarda Gri-
gio nas alvenarias, porcelanato 
Pietra Lombarda Off White nas 
alvenarias das jardineiras e no 
bloco da circulação vertical. Por 
fim, as esquadrias e guarda-cor-
po em vidro com alumínio na cor 
preto. A madeira também foi in-
corporada ao projeto, presente 
nas lajes para remeter a ideia 
do design biofí l ico e transmitir 
aconchego.

A fachada 01 (figura 48), volta-
da para o nascente, corresponde 
ao acesso principal dos pedes-
tres ao pocket park, as lojas no 
lado esquerdo e o restaurante 
no lado direito, com jardim ver-

tical acima das esquadrias com 
um sistema de irrigação por go-
tejamento. As plantas presentes 
nas fachadas, ajudam a reduzir 
a temperatura dos ambientes e 
conferem mais isolamento acús-
tico no interior dos dormitórios.

Figura 52 - Fachada 01. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2022.
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6.8 Fachadas

Quanto à fachada 02 voltada 
para norte (figura 49), apresen-
ta também o jardim vertical que 
circunda o mezanino e a área do 
mirante ao lado da academia no 
pavimento do rooftop.

Figura 53 - Fachada 02. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2022.
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6.8 Fachadas

Já a fachada 03 posicionada 
para o poente (figura 50), segue 
os mesmos revestimentos aplica-
dos nas outras fachadas e com 
destaque para o jardim vertical. 
As jardineiras nos pavimentos de 
moradia, foram recuadas para 
o interior das salas e cozinhas, 
para diminuir os níveis de inci-
dência solar e aumentar a área 
com vegetação nesses ambien-
tes comparti lhados.

Figura 54 - Fachada 03. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2022.
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6.8 Fachadas
Por fim, a fachada 04, orientada 
para o sul (figura 51), apresenta 
uma repetição da fachada norte, 
com a diferença de um nível ele-
vado a +1.20m do rooftop para a 
implantação da piscina. 

Figura 55 - Fachada 04. Fonte: Elaborado 
pela autora, 2022.

131



132 133132

6.9 Perspectivas

Figura 56 - Perspectiva 01. Fonte: 
Elaborada por Cena.Rep, 2022.
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Figura 58 - Perspectiva 03. Fonte: 
Elaborada por Cena.Rep, 2022.

Figura 57 - Perspectiva 02. Fonte: 
Elaborada por Cena.Rep, 2022.
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Figura 59- Perspectiva 04. Fonte: 
Elaborada por Cena.Rep, 2022.
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7.1
Considerações Finais

No decorrer deste trabalho, pô-
de-se perceber mais claramente 
a importância da implementação 
de moradia comparti lhada na ci-
dade de Fortaleza.

De acordo com os dados existen-
tes e a realização das análises 
diagnósticas, a tendência por 
locação de imóveis com locali-
zação privi legiada que contribu-
am para a flexibil idade e a falta 
desse tipo de empreendimento 
em Fortaleza, foi então possível 
compreender a necessidade de 
elaborar uma proposta de pro-
jeto arquitetônico voltado para 
coabitação.

O Co-living desenvolvido como 
uma nova possibil idade de habi-
tação, foi projetado para aten-
der o público de jovens estu-
dantes e profissionais, propondo 
arquitetura funcional, adequada 
as necessidades dos usuários e 

com potencial de sociabil idade. 
O estudo visa também a compre-
ensão acerca do design biofí l i-
co, sobretudo a capacidade do 
projeto arquitetônico influenciar 
os estados fisiológicos e psico-
lógicos.

Portanto, conclui-se este traba-
lho com uma proposta de projeto 
que atenda os desejos da gera-
ção mil lennials com direciona-
mento ao comparti lhamento dos 
espaços, provocando reflexões 
do mercado imobiliário voltados 
a uma demanda relevante de 
moradia e sensibil izando as pes-
soas a respeito da importância 
da aplicação da biofi l ia.

Capítulo 7
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