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Introdução 

 

A monografia desenvolvida para o trabalho final de graduação busca explorar como o 

espaço construído em habitações coletivas pode se tornar catalisador de possíveis 

dinâmicas sociais. Analisa a relevância do modelo de habitação coletiva no atual cenário 

econômico-social da cidade de São Paulo, identificando uma crescente demanda por 

moradias de pequena metragem em bairros centrais da capital por dois grupos distintos: 

estudantes universitários e idosos.  

Compara as necessidades desses públicos, enfatizando a mudança no perfil do idoso 

que cada vez mais se mantém ativo apesar do envelhecimento. Nesse sentido, propõe 

a elaboração de um edifício residencial para estudantes e idosos, destacando a 

importância de se criar espaços que possam vencer a barreira da idade e incentivar a 

interação social entre os moradores.  

Leva em consideração questões como ambiência, humanização do espaço 

arquitetônico e acessibilidade na concepção do projeto, ressaltando como contribuirão 

para um maior bem-estar de seus usuários. Além disso, discute alguns problemas em 

relação ao terreno escolhido para sua implantação. Localizado em um bairro central da 

cidade de São Paulo, possui a vantagem de estar próximo a importantes eixos 

comerciais e de serviços, além de estar rodeado por redes de transporte público de 

qualidade. Porém, o alto movimento do entorno, responsável por níveis elevados de 

ruído na área, é um obstáculo na garantia de conforto ambiental aos moradores. Há 

também limitações apresentadas pelo zoneamento da região e conflitos com edifícios 

vizinhos, todos obstáculos que a pesquisa ajudou a contornar.  

Por fim, descreve cada etapa de elaboração do projeto, apontando os problemas que 

foram sendo resolvidos ao longo do processo. Apresenta o resultado final junto a um 

experimento realizado para comprovar o bom desempenho acústico do edifício.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: habitação coletiva; espaço construído; dinâmica social; estudantes; 

idosos; edifício residencial; interação; bem-estar; ambiência; humanização; 

acessibilidade. 
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1) Tema 

 

Habitação coletiva – o espaço construído como catalisador de possíveis dinâmicas 

sociais 

 

Em São Paulo, nota-se um aumento na procura por moradias em regiões centrais da 

cidade. A proximidade com transporte público de qualidade e com importantes eixos 

comerciais e de serviços são alguns dos principais elementos que atraem a população 

a essas regiões (SANDRINI, 2011). 

Porém, esse fenômeno é dificultado pelo valor elevado do metro-quadrado nessas 

áreas. “O preço médio do metro quadrado em Pinheiros, por exemplo, é de R$ 10.645,16; já a 

média da cidade é de R$ 8.680” (VELASCO, 2017). 

Por esse motivo, o mercado imobiliário vem investindo em apartamentos de menor 

metragem (20-60 m²), pois percebeu que a população está disposta a sacrificar o 

espaço em que vivem por uma melhor localização na cidade. Esses conjuntos contam 

com diversos espaços coletivos em suas dependências, como lavanderias e espaços 

de co-working para compensar pelo tamanho dos apartamentos (VELASCO, 2017). 

Essas dependências comuns acabam incentivando inusitadas dinâmicas sociais, pois 

influenciam o convívio entre os moradores.  

Percebe-se, portanto, a relevância de um modelo específico de moradia: a habitação 

coletiva. No caso paulistano, à medida em que a demanda por bairros centrais for 

aumentando, será cada vez mais necessária a adoção desse modelo habitacional, pois 

o progressivo déficit de espaço nessas áreas, aliado ao custo elevado do metro 

quadrado, tornarão inviáveis a adoção de modelos unifamiliares. Ademais, será 

necessária a verticalização dos conjuntos e a progressiva diminuição da metragem das 

unidades. O objetivo será alcançar a maior densidade possível com o mínimo de espaço 

ocupado.  

Deve-se ressaltar que essas tendências se consolidarão ao mesmo tempo em que o 

envelhecimento da população vem se tornando cada vez mais acentuado. De acordo 

com o CENSO demográfico de 2010, bairros como o Alto de Pinheiros, o Jardim 

Paulista, a Lapa e Pinheiros, atraentes por suas localizações centrais, terão o maior 

número de habitantes com mais de 60 anos até 2030. São os mesmos bairros que estão 

sendo procurados por um outro público: estudantes universitários. 
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Habitação coletiva – breve história 

Brevemente, a definição de habitação coletiva é “um modelo de habitação com mais 

espaços comunitários ou instalações de organização coletiva do que numa habitação 

convencional” (VESTBRO, 2008, p. 1); representa uma forma de morar que já vem 

sendo discutida há milhares de anos.  

Na Grécia antiga, Platão apontava as vantagens de se organizar comunidades de 

maneira coletiva. Thomas More, pensador britânico do início do século XVI, descrevia 

uma sociedade utópica que moraria em grupos com salas de jantar e áreas de lazer 

compartilhadas. No século XIX, figuras como Robert Owen vislumbravam a criação de 

uma sociedade composta por pequenas comunidades autossustentáveis em que 

homens e mulheres teriam direitos iguais, crianças teriam acesso a pré-escolas e 

bibliotecas de qualidade e todos poderiam participar de grandes banquetes coletivos. 

Já Charles Fourier propunha a criação de “palácios sociais”; seriam palácios de 

esplendor e tamanho similares ao palácio de Versailles, na França, habitados por 

trabalhadores da classe operária e equipados com diversas instalações coletivas 

(VESTBRO, 2008, p. 1-2).  

No início do século XX, arquitetos dinamarqueses, suecos e alemães propunham o 

conceito de “cozinha central”; construíam edifícios com unidades habitacionais que 

compartilhavam uma grande cozinha onde todas as refeições eram preparadas. O 

modelo foi proposto com o intuito de livrar famílias de classe média dos gastos com 

empregados e cozinheiros particulares (VESTBRO, 2008, p. 3).   

Durante a década de 1950, o sueco Olle Engkvist inaugurou o Hasselby “family hotel” 

(hotel familiar) na Suécia. Voltado para famílias de classe alta, contava com 328 

apartamentos que compartilhavam um restaurante-cozinha, um grande refeitório, salões 

de festa, salas de jogos, um mercado, escola e pré-escola, lavanderia, sauna, sala de 

oração e academia (VESTBRO, 2008, p. 4-6). 

Na década de 1970, jovens do mundo todo passaram a morar de maneira coletiva como 

uma forma de desafiar os padrões familiares impostos pela burguesia e a ideia de que 

mulheres só podiam sair da casa dos pais quando se casavam (VESTBRO, 2008, p. 2-

6).  

Percebe-se que a habitação coletiva sempre esteve atrelada a importantes questões 

sociais, revolucionando a maneira de morar do mundo todo. Também esteve 

relacionada a diversas crises habitacionais que se deram ao longo da história.  

Na Europa do século XIX, foi o modelo utilizado para abrigar a população rural que 

migrava para as cidades industriais em busca de emprego (BARON, 2011, p. 103). Em 

São Paulo, surgiu como uma maneira de contornar a crise habitacional do início do 

século XX. Nos períodos pós Primeira e Segunda Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-

1945), foi utilizada para superar as crises socioeconômicas causadas pelos conflitos 
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(BARON, 2011, p. 103). Ou seja, “[o] ideário moderno e a reflexão sobre habitação 

coletiva estão profundamente relacionados aos problemas decorrentes da densidade 

populacional urbana e do crescimento das grandes cidades durante o século XX” 

(FIGUEROA, 2006).  

 

Envelhecimento da população e déficit de habitação para idosos 

No Brasil, a população idosa dobrou desde os anos 1990, e só entre 2009 e 2011 

aumentou 7,6%. De maneira simultânea, houve uma queda no número de crianças 

menores de 4 anos de idade. Entre 2000 e 2011, o número era cerca de 18% menor 

(Dados sobre envelhecimento no Brasil). A tendência é que este fenômeno se 

intensifique ainda mais, principalmente à medida que a estrutura familiar continua se 

modificando. De acordo com Berzins (apud OLIVEIRA, 2012), especialista em 

gerontologia, “não há mais um modelo único de família, não se tem mais cinco, seis 

filhos, como se tinha em gerações anteriores”. 

 

 

Apesar dos efeitos do fenômeno já terem sido calculados na cidade de São Paulo, que, 

de 6 idosos para cada 10 jovens em 2010, passará a ter 12 idosos para cada 10 jovens 

em 2030 e 21 idosos para cada 10 jovens em 2050, nota-se a falta de políticas 

direcionadas ao cuidado dessa parcela da população na capital (OLIVEIRA, 2012). De 

acordo com o Estatuto do Idoso de 2003, é responsabilidade da família, do Estado e da 

sociedade cuidar do idoso. Porém, à medida que a população está tendo menos filhos 

(hoje, a média é de 1,9 filhos por família), não se sabe se a população terá, de fato, 

familiares que possam lhes proporcionar os devidos cuidados quando envelhecerem 

(OLIVEIRA, 2012). Isso significa que será responsabilidade do Estado e de instituições 

especializadas de iniciativa privada providenciar o amparo necessário a essa faixa 

etária.  

 

Figura 1: Pirâmides etárias no Brasil e em São Paulo entre 2000 e 2030 
Fonte: Censo 2013 do IBGE. 
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A seguir, figura demonstrando a porcentagem de habitantes com mais de 60 anos por 

bairro na cidade de São Paulo.  

 

 

Nota-se que a maior parte dessa população se concentra no centro e no sudoeste da 

capital, e que alguns bairros já mencionados como o Alto de Pinheiros, Jardim Paulista, 

Lapa e Pinheiros, têm mais de 20% de seus residentes nessa faixa etária. Sendo assim, 

“[é] preciso expandir os serviços de assistência domiciliar e reconceituar e valorizar as 

instituições de longa permanência” (BERZINS, apud OLIVEIRA, 2012).  

Ao mesmo tempo, é importante se reavaliar a figura do idoso, principalmente no cenário 

atual em que muitas vezes o envelhecimento ocorre de maneira lenta e saudável, 

resultando em indivíduos acima dos 60 anos de idade que permanecem ativos e 

envolvidos nas atividades do cotidiano (OLIVEIRA, 2012). 

Envelhecimento não é igual doença, incapacidade, dependência. 

As necessidades do idoso devem ser separadas. Alguns precisam 

de cuidados esporádicos, semanais. Outros têm total 

dependência (BERZINS, apud OLIVEIRA, 2012). 

Edifícios de habitação coletiva são ideais para esse público, pois não só comportam um 

maior número de moradores em face a esse déficit habitacional como também 

incentivam o convívio entre eles.  

Figura 2: Distribuição da população com mais de 60 anos por bairro em São Paulo. 
Fonte: Censo 2000 e Censo 2010 do IBGE e SEADE 
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Déficit de moradia estudantil 

“No Brasil, poucas faculdades oferecem uma política de habitação para jovens que se 

mudam em busca do diploma” (LIETTI, 2016). Por conta da falta de empreendimentos 

voltados exclusivamente para esse fim, os estudantes são obrigados a se conformarem 

com opções que nem sempre se encaixam com suas necessidades. Enfrentam custos 

altos de aluguel “e a barreira do fiador é muitas vezes quase intransponível” 

(HERNANDES; FELIX, 2015).  

É o caso da cidade de São Paulo, que recebe estudantes do país inteiro atraídos pelo 

renome das universidades paulistanas. Esse fenômeno aquece o mercado imobiliário 

nos meses de janeiro e dezembro, principalmente “nas regiões próximas a 

universidades, como Perdizes, Pacaembu, Pinheiros e Jardins, na zona oeste, Vila 

Mariana e Moema, na zona sul, Higienópolis, na região central, e em Santo André (SP)” 

(AGUILHAR, 2011).  

Essa movimentação chamou a atenção de empresas do setor imobiliário que estão 

começando a se interessar por projetos similares aos dorms de universidades norte-

americanas. São modelos “no qual o aluno paga para ter um quarto privativo e desfruta 

de áreas comuns para estudo e lazer em um prédio voltado exclusivamente para esse 

fim” (HERNANDES; FELIX, 2015).  

Uma dessas empresas é a Uliving, fundada em 2011 por Juliano Antunes e Celso 

Martinelli e focada na construção de habitações estudantis financiadas por investidores 

do mercado imobiliário. Após o sucesso do primeiro empreendimento lançado em 

Sorocaba, a empresa inaugurou uma unidade no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e 

visa oferecer preços de aluguel mais acessíveis para os estudantes (HERNANDES; 

FELIX, 2015).   

Os quartos são inteiramente mobiliados e o valor mensal da 

moradia inclui as despesas com luz, água e internet. Além disso, 

todos os prédios contam com um espaço de lavanderia, cozinha 

equipada e uma equipe responsável por fazer a limpeza dos 

apartamentos quinzenalmente (LIETTI, 2016).  

O modelo adotado pela empresa se tornará cada vez mais comum na cidade ao longo 

dos próximos anos, pois a procura por esse tipo de moradia é altíssima. Ela representa 

uma opção mais digna e funcional para os estudantes, e por um preço acessível, pois 

poupa gastos através da diminuição das unidades—algumas delas compartilhadas—e 

o uso coletivo do restante das instalações. É uma opção interessante para outros 

públicos também, como jovens solteiros já ingressados no mercado de trabalho, 

pessoas divorciadas ou até mesmo idosos.  
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2) Objeto de projeto 

 

Com base nos temas já abordados, o objeto de projeto partirá do modelo de habitação 

coletiva para se tornar um edifício habitacional para estudantes e idosos. Terá como 

foco os espaços coletivos, projetados para serem catalisadores de potenciais dinâmicas 

sociais entre os dois grupos. Algumas das questões a serem consideradas em sua 

elaboração serão acessibilidade, conforto ambiental, ambiência e a humanização dos 

espaços construídos.  

Em Percepção ambiental e comportamento: visão holística na arquitetura e na 

comunicação, Okamoto (2014) critica a extrema racionalidade na cultura ocidental, 

característica que se reflete na arquitetura quando ela foca na “funcionalidade e a 

estética abstrata” em prol de “aspirações como sentimento, emoção e afetividade em 

relação ao meio ambiente” (OKAMOTO, 2014, p. 9). Propõe a volta da preocupação 

com o usuário ao se pensar a arquitetura, não só no que se refere às suas necessidades 

básicas, mas também nos aspectos que lhe trarão uma maior qualidade de vida, 

propiciarão seu crescimento pessoal e intensificarão a harmonia em seus 

relacionamentos sociais (OKAMOTO, 2014, p. 9-14).  

A arquitetura vai além do abrigo das necessidades e atividades, 

e, ao meu entender, seria um meio de favorecer e desenvolver o 

equilíbrio, a harmonia e a evolução espiritual do homem, 

atendendo às suas aspirações, acalentando seus sonhos, 

instigando as emoções de se sentir vivo, desenvolvendo nele um 

sentido afetivo em relação ao ‘locus’ (OKAMOTO, 2014, p. 14). 

Em contexto similar, Schulz (apud REIS-ALVES, 2007) discute o conceito de habitar; 

para ele, o espaço de habitar é muito mais que um simples abrigo. É um suporte 

existencial conferido ao homem através da sua relação com o meio. Essa relação é num 

nível psicológico; ou seja, se dá através de sensações. Essas sensações são o que 

permitem a identificação do homem com o meio ambiente em que ele vive. 

Para ganhar o suporte existencial o homem tem que ser capaz de 

orientar-se; ele tem que saber onde ele está. Mas também ele tem 

que identificar-se com o meio, isto é, ele tem que saber como ele 

está num certo lugar (SCHULZ, apud REIS-ALVES, 2007). 

A identificação do homem com um determinado lugar está vinculada a sensações de 

segurança, paz e bem-estar. O homem está em seu habitar quando sente que está em 

seu lugar favorito. “[S]eria o lugar primeiro do homem, o seu lugar de referência. [...] um 

lugar preferido, onde gostamos de ficar, o nosso canto” (REIS-ALVES, 2007).  
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Para Bestetti (2014), a ambiência, que pode ser chamada também de o meio-ambiente 

arquitetônico, “não é compost[a] somente pelo meio material onde se vive, mas pelo 

efeito moral que esse meio físico induz no comportamento dos indivíduos” (BESTETTI, 

2014). Ou seja, ao interagir com o ambiente construído o homem inevitavelmente sofre 

modificações em seu comportamento.  

O homem é um ser social que interage com um ambiente físico e 

um meio social, os quais podem favorecer ou não sua adaptação 

ao processo de envelhecimento. A história que vamos compondo 

junto aos grupos familiar e social ao qual pertencemos suscitará 

em emoções, positivas ou negativas, que podem interferir no 

conforto e na relação que estabelecemos com o ambiente 

construído (BESTETTI, 2014). 

Ou seja, o ambiente construído tem papel fundamental no desenvolvimento pessoal de 

seus usuários. Para que tenha uma influência positiva em suas vidas, deve apresentar 

soluções que visem o bem-estar dos mesmos. Isso não se resume a questões de 

conforto térmico, acústico, visual ou químico; Bestetti (2014) ressalta a importância da 

humanização do espaço construído, tornando-o um local de protagonismo e 

participação ativa dos usuários na dinâmica da cidade. Discute também como é 

imprescindível se projetar uma arquitetura totalmente acessível, respeitando as normas 

da NBR 9050-2004 (BESTETTI, 2014). 

Acessibilidade refere-se à possibilidade de alcance, percepção e 

entendimento para a utilização com segurança e autonomia de 

edificações e equipamentos. [...] Os dispositivos e equipamentos 

especificados de acordo com a norma, aplicados e dimensionados 

com cuidado e bom senso, certamente garantirão maior amplitude 

de uso a diferentes padrões antropométricos, determinando maior 

bem-estar, melhor qualidade de vida e inclusão social (BESTETTI, 

2014). 

Com base nos conceitos apresentados acima, o conjunto habitacional para idosos e 

estudantes terá como objetivo utilizar uma linguagem ambiental que gere uma mudança 

positiva no comportamento de seus residentes. Será projetado de modo que propicie o 

maior conforto aos seus usuários, intensificando suas relações afetivas com o espaço e 

auxiliando no desenvolvimento pessoal de cada um. Através de um programa dinâmico, 

intensificará as relações sociais entre idosos, estudantes e outros visitantes, oferecendo 

espaços de convivência onde ocorrerá uma troca harmoniosa de experiências. Além 

disso, será um projeto que não se limita às necessidades básicas de seus moradores, 

pois apresentará uma estrutura versátil capaz de atender às diversas aspirações de 

quem o habitará, principalmente aqueles que apresentam necessidades especiais.  
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Referências – habitações para estudantes 

 ULiving Bela Vista 
 Arquitetos: S.I. 
 Local: São Paulo, Brasil 
 Área: S.I. 
 Ano: 2012 

Localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo, o edifício da Uliving é composto 

por 42 quartos que comportam até 70 estudantes. É uma interessante referência 

projetual para esse estudo pois oferece aos moradores o apoio de uma 

lavanderia e uma cozinha coletiva, além de pequenos espaços de 

confraternização. "Criamos salas de estudo que funcionam como espaços de 

coworking, pois queremos incentivar e promover a integração entre os 

moradores", diz Juliano Antunes, CEO da Uliving Brasil (LIETTI, 2016).  

   

 

   

 

 

 

Figuras 3 e 4: Lavanderia coletiva - Uliving 
Fonte: Google Earth 2016 

Figuras 5 e 6: Cozinha coletiva - Uliving 
Fonte: Google Earth 2016 

Figura 7: Espaço de co-working - Uliving 
Fonte: Uliving 
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A localização do edifício é vantajosa por ser a apenas 10 minutos de caminhada 

da Fundação Getúlio Vargas, 12 minutos de caminhada da estação Higienópolis-

Mackenzie de metrô e 15 minutos de caminhada da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Fica também ao lado do Shopping Frei Caneca e do Pronto 

Atendimento do Hospital Sírio-Libanês, e a 15 minutos de caminhada da Av. 

Paulista (Google Earth, 2018).  

 

 

Com sete pavimentos, o edifício oferece duas tipologias diferentes de 

apartamentos em cada andar: as suítes, com uma pequena cozinha, espaço 

para estudo e uma cama, e os quartos, com banheiro compartilhado no corredor, 

espaço para estudo e duas camas.  

Fachada principal e entrada: 

    

 

A edificação se mantém em harmonia com o gabarito do entorno, mas não possui 

recuos frontais e laterais; portanto, acaba não possuindo espaços ao ar-livre para 

socialização e lazer dos residentes. Além disso, possui uma fachada pouco 

convidativa. 

   

Figura 8: Planta do pavimento residencial - Uliving 
Fonte: Uliving 

Figuras 9 e 10: Fachada principal e entrada - Uliving 
Fonte: Google Earth 2016 
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The Student Hotel The Hauge 
 Arquitetos: HVE Architecten 
 Local: Den Haag, Holanda 
 Área: 12.153,00 m² 
 Ano: 2015 

Contando com cerca de 300 quartos para estudantes, o Student Hotel de Den 

Haag foi implantando no que antes era um lar para idosos. Possuindo diversos 

espaços internos de confraternização como uma academia, uma sala de 

estudos, um espaço para relaxamento e um café, foi adaptado para ter uma 

linguagem divertida e jovem (The Student Hotel The Hague/HVE Architecten, 

2017). 

    

 

O projeto tem como ponto forte a maneira como foi inserido na cidade. Sua forma 

manteve-se fiel ao gabarito do entorno e permitiu a criação de um espaço livre 

central onde podem ocorrer interessantes dinâmicas sociais (The Student Hotel 

The Hague/HVE Architecten, 2017). 

   

 

Nas fotografias percebe-se o uso pontual da cor amarela em algumas superfícies 

do edifício. Foi uma maneira interessante de se quebrar com o tom cinzento do 

restante do conjunto, atribuindo-lhe mais vida. O uso da cor em edificações é um 

tema que será discutido mais adiante nesse estudo.  

 

Figuras 11 e 12: Fachada principal e entrada – The Student Hotel 
Fonte: Bart Van Hoek/2017 

Figuras 13 e 14: Implantação na cidade e pátio central – The Student Hotel 
Fonte: Bart Van Hoek/2017 
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Referências – habitações para idosos 

Residencial Vila dos Idosos 
Arquitetos: Vigliecca e Associados 
Local: São Paulo, Brasil 
Área: 8.000,00 m² 
Ano: 2007 

 

 

Bancada pela Prefeitura de São Paulo e inaugurada em 2007, a Vila dos Idosos 

fica no bairro do Pari, região central da cidade de São Paulo. “[I]ntegra o 

programa Morar no Centro, iniciativa da Companhia Metropolitana de Habitação 

de São Paulo (COHAB), órgão encarregado de dar resposta às demandas de 

habitação social na cidade de São Paulo” (Vigliecca e Associados, 2007). 

Pode-se notar na implantação que a forma do edifício foi pensada de maneira 

que englobasse a edificação vizinha, a Biblioteca Municipal Adelpha Figueiredo. 

A relação com a biblioteca possibilita o contato dos idosos com outras pessoas, 

mantendo-os inseridos no cotidiano da cidade.  

O edifício abriga 175 moradores em 145 unidades (25% sendo adaptadas a 

pessoas com necessidades especiais) com duas tipologias diferentes: 

- 57 apartamentos com quarto, sala, cozinha e banheiro (42 m²) 

- 88 quitinetes (30 m²) 

O custo médio de cada unidade é de 30 mil reais; nesse valor está incluso o 

apoio de “três salas para TV e jogos, quatro salas de uso múltiplo, salão 

comunitário com cozinha e sanitários, quadra de bocha, área verde, espelho 

d’água e horta comunitária” (Vigliecca e Associados, 2007). O projeto não foi 

pensado como uma casa de repouso tradicional; é uma opção acessível de 

moradia à idosos de baixa renda (Prefeitura de São Paulo, 2006). 

Figura 15: Implantação – Residencial Vila dos Idosos 
Fonte: Vigliecca e Associados/2007 
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Foi mantido um gabarito baixo para assegurar que a circulação fosse 

predominantemente horizontal. Porém, a circulação vertical através dos quatro 

pavimentos se dá por elevadores e escadas, sendo o pavimento térreo reservado 

aos residentes com necessidades especiais.  

Com todos esses cuidados voltados para o melhor conforto e 

comodidade dos futuros residentes, será possível fomentar a 

autonomia e independência do idoso além do limite comum 

(Prefeitura de São Paulo, 2006). 

 

 

Figuras 16 e 17: Terraços na fachada e espelho d’água no jardim – Residencial Vila dos 
Idosos 

Fonte: Vigliecca e Associados/2007 

Figura 18: Elevações – Residencial Vila dos Idosos 
Fonte: Vigliecca e Associados/2007 
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De Bouwmeester 
Arquitetos: LEVS Architecten 
Local: Utrecht, Holanda 
Área: 10.000,00 m² 
Ano: 2013 

O edifício de sete andares conta com apartamentos para idosos e uma pequena 

creche no térreo. Está inserido em um bairro residencial em Utrecht, na Holanda, 

de maneira que está protegido pela vegetação que o cerca, mas ao mesmo 

tempo não fica isolado da cidade (The Architect/LEVS architecten, 2014).  

 

 

 

 

Figura 19: Implantação – De Bouwmeester 
Fonte: Marcel Van Der Burg/2014 

Figura 20: Planta térreo – De Bouwmeester 
Fonte: Marcel Van Der Burg/2014 
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A forma do edifício permitiu a criação de um jardim central, onde os residentes 

podem confraternizar. No jardim há também um playground para as crianças que 

ficam na creche, criando assim uma interessante dinâmica social ao incentivá-

las a ocupar o mesmo espaço que os idosos (The Architect/LEVS architecten, 

2014).  

  

 
 

  

 

É interessante notar que os dois primeiros pavimentos do edifício ficaram 

reservados aos residentes com mais necessidades especiais; os apartamentos 

têm layout diferenciado, contando com espaço para cuidadores e enfermeiros.  

Os pavimentos seguintes têm um layout mais voltado à confraternização; 

possuem espaços comuns, e diferentes tipologias de apartamentos, tanto 

individuais quanto coletivos (The Architect/LEVS architecten, 2014). 

 
 
 
 
 

Figuras 21 e 22: Creche inserida no programa – De Bouwmeester 
Fonte: Marcel Van Der Burg/2014 

Figuras 23 e 24: Jardim como espaço de convivência – De Bouwmeester 
Fonte: Marcel Van Der Burg/2014 
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Apesar de não estar isolado da cidade, a inserção do edifício num bairro 

residencial tranquilo ainda parece ter sido uma escolha baseada no estereótipo 

de que pessoas idosas buscam silêncio e tranquilidade.  

Isso não é necessariamente verdade; em São Paulo, por exemplo, no Parque da 

Água Branca, há um baile para idosos que ocorre às terças, quintas e sábados 

que recebe de 500 a 800 pessoas maiores de 50 anos todos os dias. Eles vão 

atrás de agito, paqueras e alegria (Locais para diversão da idade madura, 2016). 

São indivíduos que com certeza não se encaixam nesse estereótipo, realidade 

que se deve principalmente ao aumento na expectativa de vida da população e 

que deve ser considerada ao se pensar em futuros conjuntos habitacionais para 

idosos. 

 

 

 

Figuras 25 e 26: Cortes transversal e longitudinal – De Bouwmeester 
Fonte: Marcel Van Der Burg/2014 

Figura 27: Baile dos idosos no Parque da Água Branca 
Fonte: GloboPlay/2014 
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Senior’s Residence + Nursery 
Arquitetos: a/LTA 
Local: Nantes, França 
Área: 5.000,00 m² 
Ano: 2012 

 

 

Localizado no centro da cidade de Rennes, em Nantes, na França, o projeto 

conta com aproximadamente 50 apartamentos para idosos, um restaurante e 

uma creche no térreo, e um estacionamento com cerca de 130 vagas distribuídas 

em três andares no subsolo. Sua forma envolve um pequeno jardim que pode 

ser utilizado como espaço de convivência pelos habitantes, e estabelece relação 

com o parque pré-existente do qual é vizinho (Senior’s Residence + 

Nursery/a/LTA, 2013).  

 

 

Figura 28: Inserçaõ na cidade – Senior’s residence + nursery 
Fonte: Stéphane Chalmeau/2013 

Figura 29: Creche inserida no programa – Senior’s residence + nursery 
Fonte: Stéphane Chalmeau/2013 
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Para assegurar o conforto ambiental dos moradores, foram usadas algumas 

táticas no interior do edifício. Os espaços foram bem delimitados através do uso 

de cores vibrantes que distinguem um ambiente do outro, ajudando 

principalmente os residentes com Alzheimer a se locomoverem no local. Além 

disso, todos os ambientes são amplos e bem iluminados, com elementos de 

acessibilidade como barras de apoio nas paredes e pisos antiderrapantes. Na 

fachada principal do edifício, virada para a rua, foi adotado o uso de plantas 

trepadeiras, garantindo assim a privacidade dos moradores e suavizando a 

entrada de raios solares nos espaços (Senior’s Residence + Nursery/a/LTA, 

2013). 

   

 

A inserção do projeto de maneira harmoniosa na área era um ponto importante 

para os arquitetos. Mantiveram o edifício com o mesmo gabarito e linguagem do 

entorno, trabalhando com transparências e diferentes profundidades para deixa-

lo mais dinâmico. O formato escolhido permitiu que o prédio se adaptasse ao 

terreno, além de criar espaço para a criação de um pequeno jardim, envolvido 

pelo edifício (Senior’s Residence + Nursery/a/LTA, 2013). 

Portanto, a bem-sucedida inserção do edifício—e consequentemente de seus 

habitantes—no contexto urbano é um ponto forte do projeto. Além disso, seu 

programa cria uma rica dinâmica social para os idosos, permitindo que tenham 

contato diário com crianças. Um ponto fraco é o layout dos dormitórios, que se 

assemelham a de um quarto de hospital, tornando a espacialidade pouco 

aconchegante. Apesar disso, houve a preocupação de se criar espaços de 

convivência em todos os pavimentos residenciais, o que incentiva o convívio dos 

moradores uns com os outros. Ainda, a preocupação com a sinalização e 

acessibilidade dos ambientes é um importante elemento de conforto ambiental 

aos residentes.  

 

 

Figuras 30 e 31: (e) cores vibrantes no corredor residencial facilitando a identificação de cada 
apartamento; (d) trepadeiras crescendo na fachada principal – Senior’s residence + nursery 

Fonte: Stéphane Chalmeau/2013 
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3) Lugar 

 

O terreno escolhido para a implantação do projeto fica no bairro de Pinheiros, onde 

residirá o quarto maior número de idosos da cidade até 2030 (CENSO DEMOGRÁFICO, 

2010) e onde se encontram a UNIP Pinheiros, a UNICID Pinheiros, a Faculdade de 

Medicina da USP e a ETEC Guaracy Silveira.  

Localizado na esquina entre as ruas Pais Leme e Amaro Cavalheiro, é facilmente 

acessado pela Marginal Pinheiros e pelas avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e 

Brigadeiro Faria Lima.  

Fica a 5 minutos de caminhada da Estação Faria Lima do metrô, e a 4 minutos de 

caminhada do Terminal Pinheiros de ônibus, o que facilita o acesso a outras 

universidades como a FMU-Morumbi (a 10 mins. de ônibus), a USP (a 15 mins. de 

ônibus) e a Universidade Presbiteriana Mackenzie (a 20 mins. pela linha amarela do 

metrô). Além disso, fica próximo ao Hospital das Clínicas e ao Hospital Sancta Maggiore 

(Google Earth, 2018).  

 

 

O entorno oferece também diversas opções de cultura e lazer, como o SESC (Serviço 

Social do Comércio) Pinheiros, o Largo da Batata, a Igreja Nossa Senhora de Monte 

Serrat, o Centro Brasileiro Britânico, o Centro de Música Brasileira, o Instituto Tomie 

Ohtake, e o Shopping Eldorado, tudo a menos de 15 mins. de caminhada de distância 

(Google Earth, 2018). 

A variedade de comércio e serviços, muitos com preços bem acessíveis, será de grande 

utilidade para estudantes e idosos com orçamentos limitados; há uma infinidade de 

opções de bares, restaurantes, mercados e lojas para todos os perfis e idades 

(informações coletadas através de visitas ao local).  

Figura 32: Imagem aérea do terreno de projeto. 
Fonte: Google Earth, 2018 
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Além disso, a topografia quase plana da área possibilita uma maior autonomia aos 

idosos que habitarão o conjunto, pois facilita o caminhar pelas ruas. No mapa abaixo, 

linhas vermelhas indicam as curvas de nível do entorno; as linhas mais grossas são as 

curvas mestras. O terreno de projeto é indicado pelo ponto azul. Percebe-se que a 

região tem uma média de 5 metros de desnível, algo quase imperceptível para quem 

caminha.  

 

 

Essa característica topográfica pode ser ainda mais explorada se for proposto o 

alargamento das calçadas em toda a região, algo que já estava sendo trabalhado no 

projeto de reconversão urbana do Largo da Batata, finalizado em 2014 (CALDEIRA, 

2013). Calçadas como a do SESC Pinheiros, por exemplo, equipadas com mobiliário 

urbano similar ao que se encontra no Largo, seriam ideais.  

 

 

Figura 33: Mapa topográfico da região do projeto. 
Fonte: Mapa digital da cidade de São Paulo – Geosampa, 2018. 

Figura 34: Pedestres no Largo da Batata com mobiliário urbano ao fundo. 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Predomina na área o uso misto do solo, contando com vasta variedade de comércio e 

serviços, conjuntos residenciais verticais de médio e alto padrão, e residências 

horizontais de médio e alto padrão (Geosampa, 2018). 

A Lei de Zoneamento da cidade (Lei nº 16.402/2016) prevê que a região contará com 

alguns terrenos em zona especial de interesse social, e outros em zonas mais 

específicas, como a ZOE (zona de ocupação especial) e a ZEPAM (zona especial de 

proteção ambiental). Uma porção dos lotes que margeiam a Av. Eusébio Matoso farão 

parte da Zona Corredor (zonas localizadas em bairros residenciais, mas voltadas para 

comércio e serviços), e a zona que predomina na área é a Zona Mista, onde está 

localizado o terreno de projeto. 

 

 

Figuras 35 e 36: Mobiliário urbano no Largo da Batata (e) e calçada do SESC Pinheiros (d). 
Fonte: Google Earth, 2018. 

Figura 37: Trecho do Mapa de Zoneamento da Subprefeitura de Pinheiros 
Fonte: Lei 16.402/2016 – Plano Diretor Estratégico da Prefeitura de São Paulo 
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De acordo com o Quadro 3 do anexo integrante da Lei nº 16.402/2016, lotes em Zona 

Mista possuem: 

 - uso comercial, residencial ou ambos 

- coeficiente de aproveitamento mínimo de 0,3 e máximo de 2. 

 - taxa de ocupação máxima de 70% 

 - gabarito máximo de 28 metros 

 - recuo frontal mínimo de 5 metros 

 - recuos laterais e posteriores mínimos de 3 metros 

O terreno de projeto possui 3.978,48 m², então sua área construída pode ser de até 

7.956,96 m², e a projeção máxima no terreno é de 2.784,94 m².  

 

Origem do bairro de Pinheiros 

Antes mesmo do descobrimento do Brasil, a região do atual bairro de Pinheiros sempre 

teve grande importância. “[P]onto nodal dos fluxos de passagem entre a São Paulo 

‘intra-rios’ (i.e. entre os rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí) e os territórios a oeste do 

rio Pinheiros” (CALDEIRA, 2013, p. 2) era utilizada pelos indígenas como ponto de 

travessia do rio, na época chamado de Jeribatuba, quando trilhavam o caminho entre a 

costa sudeste do Brasil e o sul do país. Ao longo do tempo, algumas tribos foram se 

assentando no local, justamente onde “hoje é o Largo de Pinheiros, delimitado pela 

confluência das atuais ruas Butantã, Pais Leme e Teodoro Sampaio” (CALDEIRA, 2013, 

p. 2). Entre o período de 1560 e meados do século XIX, o assentamento foi se 

transformando à medida que os povos nativos se misturavam aos homens brancos, 

tornando-se um povoamento caipira dedicado à agricultura (CURY, 2004, p. 7-8).  

Durante as expedições dos bandeirantes, sertanistas do período colonial que 

penetravam o interior do Brasil em busca de riquezas e escravos (OLIVEIRA, 2018), 

Pinheiros também acabou sendo um importante ponto de passagem e descanso, 

novamente por sua proximidade com o rio. Em 1750, tornou-se o local oficial de entrada 

e saída entre São Paulo e a região sul do país, sendo o marco dessa transição a antiga 

igreja do Largo de Pinheiros, hoje a Igreja de Monte Serrat. A igreja se tornou ponto de 

partida do adensamento do bairro, que no final do século XVII já tinha cerca de 

“duzentas casas ao redor do Largo” (CURY, 2004, p. 8).  

Porém, a difícil ligação com o centro da cidade, separado por um trajeto íngreme e 

cansativo, retardava o processo de desenvolvimento do bairro (CALDEIRA, 2013, p.3). 

Foi através dos avanços na economia cafeeira e os investimentos do setor no 

desenvolvimento da cidade que o bairro teve a oportunidade de crescer, principalmente 

após a implantação da linha de bondes em 1909, que permitiu, por fim, uma ligação 

significativa com o centro da capital (CURY, 2004, p. 9). 
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Outro fator que contribuiu imensamente ao desenvolvimento do bairro nesse período foi 

a instalação do Mercado Municipal de Pinheiros em 1910. A presença do mercado 

permitiu que “a região [se convertesse] em núcleo receptor da produção agrícola oriunda 

de áreas ao longo das estradas para Itapecerica, Cotia e Itu” (CURY, 2004, p. 9), e 

“[supria] a população do próprio bairro e de bairros vizinhos” (CALDEIRA, 2013, p.4).  

 

 

Além disso, o mercado foi a origem do comércio atacadista que se desenvolveu na 

região entre as décadas de 1910 e 1930, atraindo um grande fluxo de agricultores 

japoneses e nipo-brasileiros ao bairro. Especializados no plantio de batatas, fundaram, 

em 1940, a Cooperativa Agrícola de Cotia (C.A.C.), “durante décadas, um dos atores 

mais fortes na dinâmica econômica de Pinheiros” (CALDEIRA, 2013, p. 4-5). A sede da 

C.A.C. manteve-se em Pinheiros até 1960, quando foi realocada à região do Jaguaré, e 

sua longa permanência foi o motivo pelo qual o Largo de Pinheiros foi apelidado de 

“Largo da Batata” (CALDEIRA, 2013, p. 4-5).  

 

Décadas de 1930 e 1940 

No início da década de 1930, o Brasil entrava numa nova era econômica que se 

estendeu até 1945. Nesse período, principalmente no estado de São Paulo, houve 

grande investimento no setor industrial, e a busca por emprego desencadeou um 

processo de migração de pessoas de áreas rurais para áreas urbanas. Na cidade de 

São Paulo houve um “crescimento demográfico exponencial [...] Os registros mostram 

que em 1930 a cidade possuía 822.400 habitantes, passando para 1.350.000 habitantes 

em 1940” (AMADIO, 2004, p. 109-110).  

Por conta da escassez de transporte público, limitado a bondes, a maioria da população 

tentou se manter próxima do centro. Isso era o caso principalmente da classe operária, 

que se instalou em bairros como “Brás, Bom Retiro, Mooca, Belenzinho, Cambuci, 

Ipiranga e Água Branca” para ficarem próximos de onde trabalhavam (AMADIO, 2004, 

p. 109).  

Figura 38: Cooperativa Agrícola de Cotia em Pinheiros (1940) 
Fonte: Autor desconhecido. 
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Na década de 1940, o Plano de Avenidas de Prestes Maia, prefeito entre 1938 e 1945, 

resultou na reestruturação das vias do centro da cidade, principalmente nos setores sul 

e sudoeste da região. Isso gerou uma “oferta de acessibilidade” que possibilitou o 

acesso da população ao centro através do automóvel (AMADIO, 2004, p. 113). Foi 

também nesse período que foi inserido o ônibus como opção de transporte público. 

Portanto, a mão de obra que chegava à cidade podia, a partir desse momento, se 

instalar em bairros mais afastados do centro. 

[Foi um] momento em que a necessidade de concentração foi 

rompida, com a consequente dispersão da cidade, fruto, entre 

outros fatores, da crescente leva de migrantes como oferta de 

mão de obra e a expansão do transporte baseado nos ônibus, e 

não apenas nos bondes (AMADIO, 2004, p. 109).  

Por conta do perfil altamente adensado do centro, houve um processo de verticalização 

na região com o objetivo de aproveitar ao máximo os terrenos disponíveis. “Esse 

aspecto ocorreu com menor intensidade [...] mas incidiu também nos bairros onde se 

estruturaram subcentros, como foi o caso de [...] Pinheiros” (AMADIO, 2004, p. 110). O 

bairro assumiu caráter residencial de classe média, resultando no aumento da sua 

população e o surgimento do comércio varejista na região.  

[A] atividade varejista e de serviços localiza-se, de preferência, 

próximo a sua potencial clientela [...] Conquanto os pequenos 

estabelecimentos varejistas atendam também a quem está de 

passagem, tais empreendimentos são possibilitados pela alta 

densidade populacional do bairro (CALDEIRA, 2013, p. 5). 

Foi nesse período que o isolamento histórico de Pinheiros em relação ao centro provou 

ter sido positivo, pois o bairro já tinha certa independência econômica para oferecer 

esse tipo de comércio de bairro, “destinado ao abastecimento cotidiano dos domicílios” 

(CALDEIRA, 2013, p. 5).  

 

Criação da Avenida Brigadeiro Faria Lima 

A década de 1960 foi marcada por contínuos investimentos em obras viárias, 

principalmente por conta da consagração do uso do automóvel como principal meio de 

transporte pelas classes média e alta (AMADIO, 2004, p. 167). Durante a prefeitura de 

José Vicente de Faria Lima (1965-69), foram executados “45 quilômetros das marginais 

do Tietê, a interligação das Avenidas Vinte e Três de Maio e Ruben Berta, 51 viadutos 

e pontes e [a ampliação] da [...] Avenida Rebouças [e da] Rua Iguatemi” (SAVELLI, 

2007, p. 366), posteriormente chamada de Avenida Brigadeiro Faria Lima.  
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“[A] abertura da avenida Faria Lima (1965-1968), somada ao alargamento e 

reurbanização da avenida Paulista (1970-1974) criou novas centralidades de prestígio 

na direção dos Jardins e do rio Pinheiros” (CAMPOS, 2004). Fazia parte de um projeto 

de “macro-acessibilidade em escala urbana” viabilizada através da criação de “vias 

expressas, túneis, elevados, trincheiras e viadutos” que acabaram reduzindo o centro 

histórico a um “nó de articulação e passagem” de automóveis (CAMPOS, 2004). Isso 

incentivou o abandono do centro por parte das classes média e alta que passaram a se 

instalar em bairros ao sudoeste da cidade, entre eles, Pinheiros. Além disso, resultou 

na subsequente “mudança da atividade financeira para a Avenida Faria Lima” (DIAS; 

SAKR, 2014).   

Abaixo, figura ilustrando o esvaziamento do centro entre os anos 1991 e 2000: 

 

 

Figuras 39 e 40: Avenida Faria lima em construção (e) e finalizada (d) (1968-1970) 
Fonte (e): Autor desconhecido; Fonte (d): Max Rosefeld 

Figura 41: Evolução populacional nos distritos de SP (capital) entre 1991 e 2000. 
Fonte: Censos demográficos IBGE 1991-2000 
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A intervenção também contou com a construção de um terminal de ônibus instalado 

onde antes ficavam o Mercado de Pinheiros e o Largo da Batata. Argumenta-se que 

isso resultou num “rasgo do tecido urbano do bairro [de Pinheiros]” (CALDEIRA, 2013, 

p. 6), o que acarretou em uma perda de “suas características morfológicas históricas” 

(AMADIO, 2004, p. 283).  

 

 

Resultou na atração de um terceiro público ao local: “trabalhadores pobres, muitos deles 

migrantes nordestinos” (CALDEIRA, 2013, p. 6), que passavam por lá todos os dias a 

caminho do serviço. Ficavam concentrados na região do terminal de ônibus, área que 

ficou marcada pela presença de ambulantes que se aproveitaram dessa realidade para 

a implantação de comércio popular. Vendiam desde lanches rápidos até itens de 

abastecimento cotidiano, produtos nordestinos e eletrônicos contrabandeados. Aos 

poucos, foram surgindo também restaurantes, botecos, bares e danceterias, além de 

casas de prostituição, todos com preços voltados a essa clientela (CALDEIRA, 2013, p. 

6). 

 

Operação urbana Faria Lima 

A Operação urbana Faria Lima foi um projeto inserido no Plano Diretor de São Paulo 

em 1991. Encampado durante a prefeitura de Paulo Maluf (1993-1996) e aprovado em 

1995, a operação envolvia o “prolongamento da avenida Faria Lima em direção à 

avenida Bandeirantes e Pedroso de Morais, nos bairros de Vila Olímpia e Pinheiros 

respectivamente” (AMADIO, 2004, p. 275).  

Um dos principais objetivos do projeto era desafogar a marginal Pinheiros, que corre em 

paralelo à avenida Faria Lima. Além disso, propunha-se um melhor aproveitamento da 

infraestrutura existente da avenida através do adensamento populacional (AMADIO, 

2004, p. 275).  

Um fator que contribuiu ao desenvolvimento da intervenção foi a participação da 

inciativa privada, tornando-a uma operação consorciada. “Foi considerado essencial o 

equilíbrio entre os interesses dos setores público e privado”, principalmente ao se 

Figura 42: Largo da Batata no final da década de 1960 
Fonte: AMARAL, 1969. 
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investir na renovação urbana da área e a ampliação da infraestrutura existente 

(AMADIO, 2004, p. 275). 

A operação foi dividida em cinco etapas, cada uma se referindo a um bairro: Uberaba, 

Vila Funchal, Vila Olímpia, Itaim e Pinheiros. Nessas áreas – e em algumas áreas 

indiretamente beneficiadas – foi aumentado o potencial construtivo nos lotes como 

incentivo ao adensamento. Além disso, foi permitido o aumento em 20% da área 

computável em edifícios que permitissem a fruição pública no pavimento térreo. Essa 

opção estimulou, entre 1995 e 2000, a implantação de dez mil metros quadrados no 

nível da avenida reservados a essa finalidade (AMADIO, 2004, p. 276).  

A operação contou ainda com um novo terminal de ônibus e reservou espaço para 

praças, equipamentos institucionais, habitações de interesse social e habitações 

multifamiliares para as famílias que residiam nas áreas desapropriadas (AMADIO, 2004, 

p. 276-277).  

Quanto ao uso do solo resultante da operação, notou-se nas áreas lindeiras à avenida 

Faria Lima a predominância de edifícios de escritório.  

Em Pinheiros, nas proximidades da avenida Pedroso de Morais, a 

ocupação mostrou-se mais variada, tendo sido aprovados 

edifícios de escritório, com um deles contendo centro de 

convenções (Centro cultural Tomie Ohtake, n.a), flats e hotéis, 

uso comercial em edifícios de pequeno porte e ampliação de 

colégio particular (AMADIO, 2004, p. 277). 

Abaixo, foto aérea da avenida Faria Lima no final da década de 1990; como referência 

está o shopping Iguatemi, no canto inferior esquerdo da imagem. 

 

 

Figura 43: Vista aérea da Avenida Faria Lima (1995-2000) 
Fonte: SEMPLA/PMSP 
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Reconversão urbana do Largo da Batata 

Em 2002, foi lançado o “Concurso Público Nacional de Reconversão Urbana do Largo 

da Batata” como uma tentativa de requalificação do espaço “remanescente das 

intervenções implantadas ao longo do tempo na avenida Faria Lima” (AMADIO, 2004, 

p. 283). O projeto elaborado pelos concursandos deveria revalorizar os espaços 

públicos do local, priorizando lazer, cultura, circulação e acessibilidade, além de incluir 

um tratamento paisagístico da área, identificar pontos onde eram necessárias 

desapropriações de imóveis e propor uma reformulação do sistema viário e da 

infraestrutura (AMADIO, 2004, p. 283).  

O concurso estava diretamente associado à construção da nova Estação de Metrô Faria 

Lima e à reestruturação das linhas de ônibus na região. De acordo com Mascarenhas 

(2014), o metrô serviu de “álibi” para uma “reformulação total da área” 

(MASCARENHAS, 2014, p. 64). 

[Houve] uma aceitação da população da necessidade da 

reestruturação daquele lugar (sugerida pelo governo) para torná-

lo mais agradável e atraente para a população que ali [circularia]—

esperando-se [o aumento do] fluxo da região (MASCARENHAS, 

2014, p. 64). 

O projeto vencedor do concurso foi do arquiteto Tito Lívio Frascino. Envolvia a 

desapropriação de uma cooperativa desativada para a implantação de uma “grande 

esplanada”, além da criação de diversos “calçadões e bulevares nas ruas vizinhas ao 

Largo” (AMADIO, 2004, p. 284). Também propunha “a construção de um edifício de 22 

andares para uso privado cuja contrapartida prevista seria a de um prédio de uso público 

com finalidades culturais” (AMADIO, 2004, p. 284).  

Abaixo, imagem ilustrando a proposta do arquiteto para a esplanada; inclui o edifício de 

vinte e dois andares de comércio e serviços e sua ligação à estação de metrô e a um 

edifício cultural de três andares através de uma marquise. No subsolo, existiriam três 

níveis de estacionamento (MASCARENHAS, 2014, p. 66). 

 

 

Figura 44: Projeto de Tito Lívio Frascino para o Largo da Batata, com destaque à esplanada 
Fonte: Tito Lívio Frascino, 2001 
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O projeto começou a ser executado em 2007, e terminou somente em 2014. Já a 

estação do metrô foi inaugurada em 2010. O edifício proposto por Tito Lívio Frascino 

nunca foi executado. Porém, houve a desapropriação de diversos imóveis e a retirada 

de aproximadamente mil ambulantes do local, abrindo espaço para a esplanada 

(MASCARENHAS, 2014, p. 72). Esta incluiu acessos à estação de metrô Faria Lima, 

uma floricultura, um bicicletário e uma variedade de mobiliário urbano. Incluiu também 

a retirada de um trecho da rua Cardeal Arcoverde para a criação de uma via que ligasse 

a Rua Fernão Dias à Rua Teodoro Sampaio e ao que restou da Rua Cardeal Arcoverde, 

cortando a esplanada ao meio (Google Earth, 2011-2018). A seguir, imagens ilustrando 

o antes e depois da intervenção, além de uma foto aérea da esplanada: 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Antiga rua Cardeal Arcoverde em obra; destaque aos imóveis desapropriados 
Fonte: Google Earth, 2011 

Figura 46: Largo da Batata visto do mesmo local da imagem anterior com nova via que 
substituiu o antigo trecho da rua Cardeal Arcoverde 

Fonte: Google Earth, 2018 

Figura 47: Vista aérea do Largo da Batata 
Fonte: Autor desconhecido 



32 
 

Em entrevista para a Gazeta de Pinheiros do Grupo 1 Jornais, Tito Lívio Frascino afirma 

que, apesar de sua frustração com as diferenças entre o que estava em sua proposta e 

o que foi executado, o resultado da intervenção foi algo inédito na cidade. “Foram 

realizados fechamento e abertura de vias, execução de calçadões e remanejamento de 

infraestruturas [...] mostrou que é possível abrir novos caminhos para ideias na cidade 

e mudar paisagens” (FRASCINO, apud Gazeta de Pinheiros, 2013).  

Porém, a reconversão urbana do Largo da Batata resultou num processo de 

gentrificação da região de Pinheiros. Vendedores de pequenos estabelecimentos se 

viam forçados a migrar para outras regiões, pois não sobreviveram ao aumento dos 

aluguéis de imóveis. A oferta de imóveis à venda e a requalificação da região 

proporcionada pela estação de metrô e o novo Largo despertou o interesse do mercado 

imobiliário, que passou a investir em empreendimentos na região (MASCARENHAS, 

2014, p. 78).   

 

O repovoamento do Centro Expandido entre 2000 e 2018 

Na virada do milênio, a falta de investimento no centro da cidade de São Paulo levou a 

um aumento no número de movimentos sociais pressionando a Prefeitura a realizar uma 

política de recuperação da região. Os movimentos questionavam a “alta taxa de 

subutilização de espaços e infraestrutura” da área, principalmente ao considerar sua 

“abrangência metropolitana, (...) diversidade social e econômica, (...) oferta de 

empregos no setor terciário do município, (...) [e] sistema de transportes e circulação 

que garante condições únicas de acessibilidade” (MOTISUKE, 2008, p. 24).  

Nesse contexto, o programa “Reconstruir o Centro”, elaborado em 2001 pela SEHAB 

(Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura de São Paulo) e a Comissão 

PROCENTRO (presidido pela ARSÉ – Administração Regional da Sé), propunha a 

reabilitação dos bairros que compõem a ARSÉ, sendo eles República, Sé, Bom Retiro, 

Pari, Brás, Cambuci, Liberdade, Bela Vista, Consolação e Santa Cecília (MOTISUKE, 

2008, p. 24-30). 

Financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o programa elaborou 

propostas que buscavam reativar o uso residencial da região, buscando sempre 

considerar questões de inclusão social de todas as classes afetadas (MOTISUKE, 2008, 

p. 24-30). 

Em 2004, ano em que já se discutia revisão do zoneamento da cidade para o novo Plano 

Diretor, surgiu também o Plano Ação Centro, que incorporava os objetivos do programa 

Reconstruir Centro e propunha a revisão da legislação urbanística do centro da cidade 

(MOTISUKE, 2008, p. 24-30). 

[S]eu objetivo seria recuperar a área central da cidade a fim de 

reverter o processo de degradação e desvalorização afetiva. Seu 
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alvo era a recuperação de áreas degradadas; a melhoria da 

qualidade ambiental; o fomento à pluralidade econômica; a 

inclusão social; e a revisão do esvaziamento residencial 

(MOTISUKE, 2008, p. 30).  

As melhorias no centro da cidade aconteceram de maneira simultânea a um aumento 

considerável no tempo de locomoção entre bairros por conta do alto congestionamento 

de veículos nas ruas.  

Entre os anos 2000 e 2008, a velocidade média do trânsito nos 

horários de pico da manhã e da tarde na cidade de São Paulo foi 

de 19,30 km/h. O tempo médio gasto no trânsito [...] para realizar 

todos os deslocamentos diários é de 2h42min. [...] Os paulistanos 

perdem, em média, 27 dias por ano presos no congestionamento 

(ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011, p.89). 

O agravamento da situação se deu em grande parte por conta da falta de empregos nos 

bairros periféricos da cidade. Em 2010, as subprefeituras da “Sé, Pinheiros, Lapa, Vila 

Mariana, Santo Amaro e Mooca [...] detinham 56,2 % dos estabelecimentos e 64,1 % 

dos empregos formais na iniciativa privada”, enquanto que as subprefeituras localizadas 

“nos extremos sul, norte leste e oeste da cidade detinham 7,8% dos estabelecimentos 

e apenas 5,0 % do emprego” (LEITE; LONGO; GUERRA, 2015, p. 96). A seguir, figura 

que ilustra esses dados.  

 

 

Figura 48: Diferença entre a localização de emprego e moradia na cidade de São Paulo (2013) 
Fonte: SMDU, 2013 
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Além da falta de empregos, bairros periféricos tinham menor oferta de transporte público 

do que bairros centrais. Isso era devido em parte à baixa densidade desses locais, algo 

que “tende a inviabilizar os grandes investimentos em transporte público de massa” 

(LEITE; LONGO; GUERRA, 2015, p.97). Ou seja, além de enfrentarem 

congestionamentos diários para ir até o Centro Expandido, os moradores da periferia 

sofriam—como sofrem até hoje—com transporte coletivo superlotado (LEITE; LONGO; 

GUERRA, 2015, 97).  

 

 

Por esses motivos, durante a prefeitura de Fernando Haddad (2013-16), foi lançado um 

novo Plano Diretor (2014) que visava o adensamento de regiões da cidade com maior 

oferta de transporte público, ideia baseada no conceito de Desenvolvimento Orientado 

pelo Transporte (DOT). Essas áreas foram destacadas no zoneamento da cidade como 

zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU), e tinham incentivos como 

o aumento no coeficiente de aproveitamento e desconto na área computável para 

edifícios que permitissem fruição pública no térreo. Por outro lado, passavam a ter uma 

limitação no número de vagas de garagem como uma maneira de se estimular a 

substituição do automóvel pelo transporte público oferecido (LEITE; LONGO; GUERRA, 

2015, p. 97-114). No bairro de Pinheiros, por exemplo, regiões próximas às avenidas 

Professor Francisco Morato, Brigadeiro Faria Lima e Rebouças foram incluídas como 

ZEU (Lei 16.402/2016).  

A revitalização dos bairros centrais, o aumento no congestionamento entre bairros e o 

incentivo por parte da Prefeitura foram todos fatores que contribuíram para uma volta 

da população a bairros mais centrais da cidade entre os anos 2000 e 2018, entre eles 

Pinheiros. Durante esse processo de repovoamento notou-se “maiores proporções de 

Figura 49: Congestionamento na cidade de São Paulo sentido Centro. 
Fonte: Johnny De Franco/Sigmapress/Estadão Conteúdo 
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idosos (com mais de 65 anos de idade)”, questão já abordada no início desse estudo. 

(NAKANO, 2018, p.61).  

A seguir, figura que ilustra essa evolução populacional entre os anos 2000 e 2010: 

 

 

É interessante destacar que nesses mesmos bairros houve um crescimento no número 

de domicílios em apartamentos (em 2010 já eram seis pontos percentuais em relação 

aos anos 2000), além de um aumento na renda média dos residentes. Isso leva a 

conclusão de que parte desse crescimento populacional pode estar relacionado aos 

lançamentos de edifícios residenciais verticais de médio e alto padrão nessas regiões 

(NAKANO, 2018, p.58-63). 

Apesar de algumas partes do bairro de Pinheiros terem sido inseridas na ZEU, zona que 

não estabelece limite de gabarito aos edifícios construídos e permite um coeficiente de 

aproveitamento de quatro vezes a área do terreno, grande parte do bairro também foi 

integrado à Zona Mista (ZM).  

A principal característica da zona mista é viabilizar a diversificação 

de usos, sendo uma zona em que se pretende mais a preservação 

da morfologia urbana existente e acomodação de novos usos, do 

que a intensa transformação” (Lei nº 16.402/2016)  

Por esse motivo, esta permite um coeficiente de aproveitamento de apenas duas vezes 

a área do terreno e limita o gabarito dos edifícios a 28 metros (Lei nº 16.402/2016). 

De acordo com Odair Senra (apud VELASCO; LAPORTA, 2017), vice-presidente de 

Imobiliário do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo) 

Figura 50: Evolução populacional nos distritos de SP (capital) entre 2000 e 2010 
Fonte: Censos demográficos IBGE 2000-2010 
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esses tipos de restrições em diversas zonas causaram uma mudança nos modelos de 

empreendimento das construtoras. Percebeu-se que, ao reduzir a metragem dos 

apartamentos, se aumenta o número de unidades por edifício, driblando as 

desvantagens do baixo gabarito e trazendo benefícios ao investidor como valor menor 

de IPTU e maior facilidade de aluguel, pois apartamentos de pouca metragem têm 

melhor rentabilidade (VELASCO; LAPORTA, 2017). 

Além disso, notou-se um aumento no número de pessoas querendo morar sozinhas, 

principalmente jovens buscando estarem mais próximos de suas universidades e do 

trabalho (VELASCO; LAPORTA, 2017).  

Há quem prefira morar em uma ‘cabine de navio’ bem equipada 

perto do centro do que perder duas horas por dia para sair da 

periferia ao trabalho” (SENRA, apud VELASCO; LAPORTA, 

2017). 

Elaborado em 2017, o infográfico a seguir mostra as áreas mais procuradas da cidade 

para quem deseja comprar ou alugar um imóvel. Percebe-se que o bairro de Pinheiros 

está classificado como o quarto mais procurado para locação. 

 

 

Figura 51: Infográfico sobre bairros mais procurados para compra e locação em São Paulo. 
Fonte: O Estado de São Paulo, 2017 
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No caso de Luiz Augusto Brasil Mortari, arquiteto e empresário de trinta e quatro anos 

que se mudou para Pinheiros em 2016, “[é] um bairro agradável com o qual me 

identifico. Posso caminhar à noite, andar de bicicleta, sentar em um bar e curtir. Tenho 

essa tranquilidade” (MORTARI, apud MARQUES, 2017). Além disso, é o mesmo bairro 

do seu trabalho, e a linha quatro amarela do metrô e a linha de ônibus facilitam 

imensamente o acesso ao centro (MARQUES, 2017). 

Mortari (apud MARQUES, 2017) optou pela locação de um apartamento de dois 

dormitórios por motivos financeiros. “Não cogitei comprar, porque não acho vantajoso. 

[...] Alugando, eu posso decidir morar em outros locais quando quiser, sem criar vínculo” 

(MORTARI, apud MARQUES, 2017). 

Quanto ao edifício para estudantes e idosos que será desenvolvido a partir dessa 

monografia, o intuito é seguir com essa tendência do mercado imobiliário e projetar 

apartamentos de menor metragem para torná-los mais rentáveis para locação, 

principalmente no caso dos estudantes. Além disso, vão ser consideradas as propostas 

do Plano Diretor ao se reservar o pavimento térreo para uso e fruição públicos, e limitar 

o número de vagas de garagem para uma por apartamento, incentivando, assim, o uso 

do transporte público na região.  
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4) Projeto 

 

Programa  

Para se montar o programa do edifício, foi preciso uma reflexão sobre as principais 

necessidades apresentadas pelos estudantes e idosos em seus locais de moradia. Com 

base nas informações apresentadas no primeiro capítulo desse estudo, desenvolveu-se 

o seguinte gráfico: 

 

 

Apesar da diferença de idade entre os dois públicos, percebeu-se uma quantidade 

significativa de itens de benefício comum. Um fator que contribui a essa realidade é a já 

comentada mudança no perfil do idoso que vem ocorrendo nos últimos anos.  

Os idosos contemporâneos são muitas vezes indivíduos ativos e bastante inseridos nas 

atividades antes reservadas somente aos mais jovens. Apesar de aposentados, alguns 

seguem trabalhando, enquanto outros preferem passar o tempo se divertindo, seja 

explorando o universo cultural da cidade ou praticando esportes e jogos. Mesmo os que 

têm necessidades especiais buscam, na medida do possível, manterem-se ativos, 

principalmente por que é vital à saúde emocional dos mesmos que seja mantido o 

contato com outras pessoas no dia-a-dia (BESTETTI, 2012).  

Já jovens morando na mais importante capital do país enfrentam o desafio de se 

sustentarem, seja com a ajuda dos pais ou por conta própria, em uma das cidades mais 

caras do mundo. Por esse motivo, precisam de um lugar barato para morar, com fácil 

acesso ao transporte público e que seja relativamente próximo ao local onde estudam 

e trabalham. Além de facilitar o dia-a-dia, uma boa localização os permite ter mais tempo 

para o lazer (HERNANDES; FELIX, 2015). 

Figura 52: Gráfico ilustrando diferenças e semelhanças nas necessidades de 
estudantes e idosos 

Fonte: Autoria própria. 
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Sendo assim, foi proposto o seguinte programa: 

1. Apartamentos single  

2. Apartamentos single para PNE 

3. Apartamentos duplos  

4. Apartamentos duplos para PNE 

5. Apartamentos quádruplos 

6. Apartamento quádruplos para PNE 

7. Enfermaria com centro fisioterápico 

8. Academia para moradores 

9. Sala de jogos para moradores 

10. Sala de estudos para moradores 

11. Restaurante (público) 

12. Café (público) 

13. Salão multifuncional (público) 

14. Lavanderia (público) 

15. Área administrativa 

16. Área para funcionários 

17. Piscina coberta para moradores 

18. Jardim (público) 

19. Estacionamento para moradores 

Ficou estabelecido que os itens de teor público deveriam ser posicionados no pavimento 

térreo do edifício. Já os itens de uso comum dos moradores deveriam ficar de 

preferência no primeiro pavimento, com exceção da piscina, que ficaria na cobertura. 

Por conta da maior independência apresentada pelo idoso contemporâneo, foram 

priorizados apartamentos para pessoas sem necessidades especiais. Porém, foi 

estabelecida uma meta de 40% dos apartamentos serem direcionados para pessoas 

com alguma deficiência, possuindo, portanto, banheiros especiais e dimensões 

adequadas. Por fim, procurou-se destinar no máximo 30% da área construída para 

espaços comuns ou públicos, pois quanto maior o número de unidades habitacionais, 

menor os custos mensais dos moradores.  

Baseando-se nas referências projetuais já citadas, ficou claro que elementos como a 

enfermaria e os modelos de apartamento para pessoas com necessidades especiais 

são vitais para o conforto dos idosos, principalmente aqueles que já apresentam alguma 

deficiência física. A fisioterapia, complementada por sessões de hidroginástica que 

deverão ocorrer na piscina coberta, também é considerada essencial para mantê-los 

saudáveis e ativos, além de ser uma atividade que lhes dá a oportunidade de 

conhecerem uns aos outros.  
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Já a academia, as salas de jogos e a piscina são equipamentos que serão utilizados por 

ambos os públicos do edifício. Serão essenciais no fomento do convívio entre 

estudantes e idosos, recebendo a função de catalisadores de possíveis dinâmicas 

sociais.   

A sala de estudos será mais voltada ao uso dos estudantes, e deverá comportar cerca 

de vinte pessoas que terão à sua disposição mesas de trabalho, computadores e 

impressora. Para se incentivar o uso da sala por parte dos idosos pode se aproveitar os 

equipamentos oferecidos para que eles tenham aulas semanais de computação.  

O restaurante e o café serão espaços que visam a praticidade no dia-a-dia dos 

residentes, auxiliando na rotina de quem não pode ou não consegue cozinhar, seja um 

estudante em semana de provas ou um idoso com dificuldade de executar essa tarefa. 

Deverão ser grandes o suficiente para juntos atenderem a todos os moradores e 

funcionários, além do público visitante da região. A diversidade de usuários fará com 

que ambos os ambientes incentivem o desenrolar de interessantes situações sociais.  

O mesmo acontecerá no salão multifuncional que também será aberto ao público; se 

tornará um importante local de lazer tanto para os residentes do edifício quanto aos 

demais frequentadores do bairro de Pinheiros. Sua flexibilidade espacial permitirá a 

execução de uma infinidade de atividades que, novamente, propiciarão condições ideais 

para interessantes dinâmicas sociais. Poderá ser palco para feiras, exposições, aulas 

de dança, sessões de meditação, baladas, bailes, matinês, apresentações artísticas, 

entre outros.  

Por fim, como os apartamentos não contarão com área de serviço—possuirão apenas 

um espaço reservado para uma pequena máquina de lavar roupas—era vital a 

implementação de uma lavanderia pública no térreo. Seguindo o modelo dos 

Laundromats norte-americanos, será onde os moradores poderão lavar um maior 

volume de roupas. Além disso, lhes oferecerá a opção de não comprarem uma máquina 

de lavar roupas caso queiram baratear os custos de montagem dos apartamentos.  

 

Partido arquitetônico  

A concepção do projeto partiu principalmente de uma reflexão sobre questões que 

auxiliariam no bem-estar e conforto ambiental dos estudantes e idosos. Foi um processo 

vital que possibilitou a criação de espaços agradáveis e seguros onde os moradores 

terão confiança para ingressar em possíveis dinâmicas sociais.  

Em primeiro lugar, determinou-se o posicionamento dos principais ambientes do edifício 

nas direções leste, oeste e norte do terreno, garantindo, assim, iluminação natural e 

exposição saudável ao sol. Além disso, a porção sul do terreno não foi considerada 

favorável pois, além de não receber iluminação solar, está adjacente a um edifício de 

cerca de 100 metros de altura que não oferece uma vista interessante aos moradores.  
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Em formato de boomerang, o empreendimento é fruto do zoneamento proposto pelo 

Plano Diretor de 2004 que inseriu a região em uma zona mista de densidade 

demográfica e construtiva alta (ZM-3b), permitindo um coeficiente de aproveitamento de 

duas vezes e meio a área do terreno e não impondo limite de gabarito (Lei nº 

13.885/2004). Por esse motivo, acaba sendo um desafio durante a concepção do 

projeto, pois se tornou um elemento de poluição visual, principalmente por ter uma altura 

totalmente fora do padrão do entorno. Abaixo, imagem ilustrando essa discrepância 

(terreno indicado por seta azul; edifício vizinho indicado por seta vermelha): 

 

 

Percebe-se que o bairro possui em sua maioria edificações baixas de teor horizontal, e 

que as edificações verticais existentes possuem gabarito mais baixo que o 

empreendimento. Portanto, sua existência é, de certa forma, uma agressão à morfologia 

original do bairro. O projeto a ser proposto nesse estudo seguirá os parâmetros do Plano 

Diretor de 2014, limitando-o a 28 metros de altura. Desta maneira, acabará se tornando 

uma espécie de crítica ao gabarito adotado no empreendimento vizinho.  

Outro aspecto do empreendimento que deve ser criticado é a maneira como ele rasga 

a quadra em que foi implantado para poder criar um acesso para veículos pela rua Pais 

Leme. A seguir, planta indicando este acesso com uma seta laranja (terreno do projeto 

em azul; empreendimento em vermelho): 

 

 

Figura 53: Vista aérea do terreno de projeto com destaque ao edifício vizinho 
Fonte: Google Earth, 2018. 

Figura 54: Planta do terreno e seu entorno com destaque ao edifício vizinho. 
Fonte: Geosampa, 2018. 
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Hoje, esse acesso é murado dos dois lados para separá-lo dos terrenos vizinhos. Apesar 

de ser destinado principalmente a veículos, também permite o fluxo de pedestres, pois 

o empreendimento possui fruição pública no térreo.  

Por esse motivo, o projeto a ser desenvolvido irá propor a remoção desse muro na lateral 

que lhe é adjacente para transformar todo esse pedaço de quadra em uma área 

permeável para pedestres. Isso não só integrará o projeto ao empreendimento vizinho 

como também irá restaurar o valor do espaço.  

Uma outra questão considerada no projeto foi o uso da cor nas edificações do entorno. 

Através de visitas ao terreno, percebeu-se que o bairro de Pinheiros é bastante 

colorido—cada casa, bar e restaurante têm uma pintura diferente. Além disso, o Largo 

da Batata se tornou um espaço de expressão artística, musical e política de diversos 

grupos, sendo palco para festas, desfiles e manifestações de todos os tipos que também 

trazem alegria e cor ao local. Inclusive, o colorido parece refletir a diversidade dos 

frequentadores do bairro e destaca mais ainda a vivacidade de suas atividades. 

 

 

Sendo assim, será adotado o uso pontual da cor no interior e nas fachadas do edifício. 

Existem estudos que analisam os benefícios do uso da cor em edificações e como certos 

tons geram determinados “estímulos conscientes e inconscientes [na] relação psíquico-

espacial” do usuário (PEREIRA, 2018). Com base nisso, algumas cores a serem 

consideradas no projeto são: 

1. Amarelo – “conduz a ideia de otimismo, curiosidade, jovialidade e ambiente-

luz” (PEREIRA, 2018). É uma cor que pode inconscientemente alterar a 

disposição dos moradores, principalmente dos idosos, ajudando a deixá-los 

mais ativos. 

2. Azul: “transmite a sensação de positividade, confiança e segurança” 

(PEREIRA, 2018). É vital que os moradores do edifício se sintam seguros e 

Figura 55: O colorido da Rua Amaro Cavalheiro. 
Fonte: Google Earth, 2018. 
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otimistas, seja um estudante morando sozinho pela primeira vez ou um idoso 

hesitante com sua condição física ou psicológica. O azul pode ajudar a 

acalmá-los e trazer paz e serenidade aos ambientes. 

3. Violeta: “transmite bem-estar, calmaria e suavidade” (PEREIRA, 2018). De 

maneira similar à cor azul, essa cor pode ajudar a trazer uma paz de espírito 

aos moradores. 

Por fim, foi feita uma análise dos fluxos no entorno do terreno, percebendo-se um grau 

elevado de rotatividade de pedestres e veículos, principalmente na rua Pais Leme. A via 

é utilizada como linha e corredor de ônibus e possui diversas opções de comércio e 

serviço que geram uma movimentação constante durante o dia. Além disso, nos horários 

de entrega ou retirada de produtos e materiais nas lojas, se observou um maior 

congestionamento de veículos e uma dificuldade de locomoção dos pedestres na 

calçada.  

Por tal razão, se vislumbrou a previsão de um jardim que possa servir de espaço de 

respiro ao local para aliviar a comoção causada por essas atividades. Ainda, foi 

determinado que o acesso de veículos ao edifício deveria se dar pela rua Amaro 

Cavalheiro por conta da maior tranquilidade da via e a possibilidade de retorno a quem 

segue na rua Pais Leme pela rua Ferreira de Araújo, que é paralela à Amaro Cavalheiro 

e conectada à via através da rua Sumidouro.  

 

Partido estrutural 

Um dos maiores desafios do projeto foi desenvolver um edifício capaz de atender às 

necessidades de dois públicos distintos: estudantes e idosos. Para esse fim, era 

interessante se propor espaços flexíveis que pudessem comportar diferentes atividades 

ou se adaptarem a novas situações, sempre buscando propiciar a interação social entre 

os usuários. Partiu-se do princípio de que deveria ser adotada uma estrutura flexível, 

com grandes vãos que possibilitam diferentes organizações dos ambientes e que geram 

uma sensação de amplitude espacial. 

Outra questão enfrentada no projeto foi o limite de gabarito de 28 metros imposto pelo 

Plano Diretor. A regra resultou na adoção de um pé-direito baixo para os andares com 

unidades habitacionais, o que dificultou o cálculo da altura das vigas, especialmente 

pois essas deveriam vencer os grandes vãos já discutidos acima.  
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Etapa 1: Estudo preliminar 

(Projeto completo disponível em maior escala no Anexo III da monografia). 

Na primeira versão do projeto, a implantação sugerida para o edifício foi a seguinte: 

 

 

Na proposta, foram posicionados no térreo o salão multi-funcional, o restaurante e a 

lavanderia. No primeiro andar ficaram a enfermaria com centro fisioterápico e a área 

administrativa,  seguidos por seis pavimentos de unidades residenciais e a piscina na 

cobertura. O acesso de pedestres se dava pela rua Pais Leme e o acesso para veículos 

pela rua Amaro Cavalheiro. 

Abaixo, cortes indicando a circulação vertical, a piscina na cobertura e o estacionamento 

no subsolo. Na Elevação 1 percebe-se uma passarela criada para interligar as duas 

torres do conjunto, e na Elevação 2, ilustra-se a relação do edifício com o 

empreendimento em boomerang vizinho.  

 

 

Figura 56: Planta do térreo – estudo preliminar. 
Fonte: Autoria própria. 

Figuras 57 e 58: Corte A.A. e Corte B.B. – estudo preliminar. 
Fonte: Autoria própria. 
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A forma em “H” tinha como vantagem abrir o conjunto tanto na direção da rua Pais Leme 

quanto na do empreendimento vizinho, possibilitando a existência de jardins no norte e 

no sul do terreno. A passarela ligando as duas torres ficou volumétricamente 

interessante, dando destaque ao edifício.  

Porém, a proposta deixou o programa muito dividido e dificultou a solução da circulação 

vertical e horizontal. Resultou em acessos não-funcionais aos núcleos de circulação 

vertical e não deixou espaço adequado para o embarque e desembarque de visitantes 

e moradores que chegam ao edifício de automóvel. Fez com que as aberturas dos 

apartamentos de cada torre ficassem de frente umas às outras, o que prejudicou a 

privacidade dos moradores. Já o pé direito adotado nos pavimentos contendo as 

unidades habitacionais ficou muito alto, resultando em apenas seis andares de 

apartamentos por conta da limitação de gabarito estabelecida no Plano Diretor. Por esse 

motivo, não foi alcançado o objetivo de se destinar cerca de 70% da área construída 

para as habitações. 

 

Figuras 59 e 60: Elevação 1 e Elevação 2 – estudo preliminar. 
Fonte: Autoria própria. 
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Etapa 2: Anteprojeto 

(Projeto completo disponível em maior escala no Anexo III da monografia). 

Com base nos problemas encontrados no estudo preliminar, foi desenvolvida uma 

segunda proposta de implantação, ilustrada abaixo.  

 

 

Nela o edifício se acomodou no terreno em forma de “L”, o que liberou um grande espaço 

virado para a esquina entre as ruas Amaro Cavalheiro e Pais Leme, criando a área de 

respiro pensada no partido do projeto. Também aumentou-se a área permeável do 

terreno e possibilitou-se um tratamento paisagístico no jardim e nas calçadas que tornou 

o espaço mais atraente a quem está de passagem. 

Foi mantido o acesso de veículos pela Amaro Cavalheiro, mas nessa versão a área para 

embarque e desembarque de visitantes e moradores ficou mais prática e funcional. O 

acesso dos moradores aos núcleos de circulação vertical também melhorou.  

Quanto aos ambientes, ficaram no pavimento térreo a área administrativa do edifício, o 

espaço para funcionários, a lavanderia e o salão multifuncional integrado ao café. O 

salão contou com mezaninos onde ficaram as salas de jogos e a sala de leitura (ver 

figura 62). Nessa versão, ao invés de um restaurante, foi proposto um refeitório para 

uso exclusivo dos moradores e funcionários que ficou no primeiro pavimento junto à 

enfermaria e ao centro fisioterápico (ver figura 63). Com a diminuição do pé-direito dos 

andares residenciais foi possível a criação de sete pavimentos de apartamentos, 

chegando mais próximo do que foi estabelecido no partido (ver figura 64). Já a piscina 

se manteve na cobertura. 

Figura 61: Planta térreo - anteprojeto. 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 62 e 63: Plantas mezanino e primeiro pavimento - anteprojeto. 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 64: Corte A.A. – anteprojeto 
Fonte: Autoria própria. 
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Apesar dos espaços estarem mais bem distribuídos nessa versão do edifício, há alguns 

problemas a serem destacados. Primeiro, o salão multifuncional ficou 

desnecessariamente grande, limitando o espaço de outros itens do programa como o 

café e a lavanderia. Em segundo lugar, a escolha de se colocar a administração e a 

área para funcionários no térreo desperdiçou um espaço que deveria ter sido destinado 

ao uso coletivo, principalmente por sua conexão privilegiada com o jardim. Terceiro, 

ainda que o refeitório tenha ficado interessante no primeiro pavimento,  um restaurante 

no térreo adquire função mais importante ao se tornar um ambiente público de 

confraternização entre os moradores, funcionários e frequentadores da região. 

Ademais,  há também a questão de sustentabilidade financeira desse espaço; se fosse 

somente para uso dos moradores e funcionários, resultaria em maiores gastos mensais 

para sua manutenção.  

Nessa etapa, iniciou-se também o processo de elaboração das plantas das unidades 

habitacionais. Como delimitado no programa, foram criadas seis tipologias diferentes de 

apartamentos: três P.N.E. e três não P.N.E. Seguem ilustrações abaixo: 

 

 

Os apartamentos quádruplos estão representados em azul, os duplos em verde e os 

singles em rosa; as versões P.N.E. de cada par são diferenciadas pelo tom mais claro 

de suas respectivas cores. Os quádruplos possuem sala integrada à cozinha, dois 

quartos e um banheiro compartilhado. Os duplos também têm sala e cozinha integradas 

e banheiro compartilhado, mas apenas um quarto. Os singles têm cozinha, sala e quarto 

integrados, mais o banheiro. 

Nos apartamentos quádruplos e duplos percebeu-se um mau dimensionamento da sala 

de estar. Por ter ficado muito estreita, acabou priorizando somente o ato de assistir 

televisão, não deixando um espaço agradável para um bate-papo com convidados. 

Outro defeito encontrado na maioria das tipologias foi a má colocação das portas de 

acesso aos ambientes. Resultou na criação de corredores desnecessários, 

principalmente nas tipologias duplas. Apesar disso, todos os modelos ficaram 

razoavelmente funcionais considerando a meta de se diminuir ao máximo suas 

metragens.  

 

 

Figura 65: Plantas ampliadas das tipologias de apartamentos - anteprojeto. 
Fonte: Autoria própria. 
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Etapa 3: Projeto final 

(Projeto completo disponível em maior escala no Anexo III da monografia). 

A versão final do projeto resultou na seguinte implantação: 

 

 

Manteve-se o formato em “L” do edifício e o jardim como espaço de respiro a quem 

caminha pelo bairro. O salão multifuncional teve seu tamanho reduzido e foi 

reposicionado no terreno de maneira a servir como uma recepção para quem chega ao 

edifício através da área de embarque e desembarque de veículos.  

Concentraram-se o café, o restaurante e a lavanderia ao longo da rua de acesso ao 

empreendimento vizinho (destacada pela seta laranja), integrando ambos os projetos, 

requalificando a via e implementando o conceito de quadra permeável. Reinseriu-se o 

restaurante no térreo com acessos coberto e descoberto para garantir que os moradores 

do edifício possam utilizá-lo mesmo em dias de chuva. Aumentou-se o tamanho da 

lavanderia e desvinculou-se o café do salão. Por fim, criou-se um corredor de serviços 

que atende ao restaurante e ao café para a entrega de insumos dos estabelecimentos 

e a retirada de lixo.  

Figura 66: Planta térreo – projeto final (fora de escala). 
Fonte: Autoria própria. 
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Acima, planta do primeiro pavimento que passou a comportar a enfermaria, o centro 

fisioterápico, a área para funcionários, a administração, a academia, a sala de leitura, 

as salas de jogos e um terraço. Foi criado um espaço de descanso em frente à academia 

onde podem ocorrer interessantes dinâmicas sociais entre os moradores. Este se 

integra ao terraço onde ficam uma academia ao ar livre e um espaço de permanência 

externo.  

A seguir, planta do segundo pavimento que se repete até o oitavo pavimento, além do 

corte A.A. do edifício. No corte, percebe-se a cobertura metálica instalada sobre a 

piscina, garantindo sua utilização mesmo em dias de chuva.  

Figura 67: Planta primeiro pavimento – projeto final (fora de escala). 
Fonte: Autoria própria. 



51 
 

 

 

 

 

 

Figuras 68 e 69: Planta segundo a oitavo pavimentos e Corte A.A. – projeto final (fora de 
escala). 

Fonte: Autoria própria. 
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Para a versão final do edifício foram aplicadas cores na fachada e no interior do edifício 

com base na reflexão destacada no partido arquitetônico. Abaixo, elevação e 

perspectiva que indicam o resultado. 

 

 

 

 

 

Figura 70: Elevação 2 – projeto final (fora de escala). 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 71: Perspectiva interna de apartamento single P.N.E. (destaque ao uso da cor azul) – projeto final. 
Fonte: Autoria própria. 
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Mantiveram-se seis tipologias de apartamentos ilustrados abaixo. Os apartamentos “tipo 

3” são os quádruplos, os “tipo 2” são os duplos e os “tipo 1” são os single.  

 

 

Nos apartamentos quádruplos e duplos percebe-se uma melhora na disposição da sala 

de estar, que agora possibilita uma interação agradável com possíveis visitas.  

Os apartamentos single passaram a ter mais espaço de armazenamento ao se retirar o 

sofá proposto no estudo preliminar, incentivando-se o uso das demais dependências do 

edifício para a recepção de eventuais visitas. Em último caso, a cadeira da mesa de 

estudos também serve para acomodar convidados.  

Na perspectiva anterior (figura 71), ilustra-se a marcenaria proposta para os 

apartamentos single, que permite se esconder a área de cozinha e de serviço por 

questões estéticas. Marcenarias similares foram propostas nas demais tipologias, 

principalmente por conta da integração das salas de estar com as cozinhas. 

Figura 72: Plantas ampliadas das tipologias de apartamentos – projeto final. 
Fonte: Autoria própria. 
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Uma referência que ajudou na elaboração dessas unidades habitacionais foi o 

apartamento criado pela arquiteta Flavia Ranieri, especialista em gerontologia e 

funcionária do escritório Grou, de São Paulo. Seu projeto fez parte da mostra CASACOR 

São Paulo 2018, e foi batizado pela profissional de Estúdio da Longevidade. Conta com 

“soluções de projeto, equipamentos, tecnologias, materiais e móveis específicos para 

facilitar a rotina de quem chega à sexta década da vida pensando em como se preparar 

para as seguintes” (BARACUHY, 2018, p. 66).  

Sua proposta é justamente voltada para indivíduos acima dos 60 anos que ainda 

exercem certa independência, mas precisam de um espaço prático e funcional que torne 

isso possível. Não foram adotados “recursos voltados a quem apresenta necessidades 

especiais de acessibilidade e locomoção, embora alguns itens possam servir também 

nesses casos” (BARACUHY, 2018, p. 66).  

Além disso, o apartamento é simples e compacto; com apenas 45 m², só foi adotada 

divisória para o banheiro. O resto dos ambientes-cozinha, lavanderia, sala e quarto-são 

integrados (figura 73). Isso diminui custos de manutenção do imóvel e segue a tendência 

do mercado imobiliário, que, como já mencionado, hoje foca na verticalização dos 

edifícios residenciais e a progressiva diminuição da metragem das habitações. 

 

 

Apesar da arquiteta afirmar que “muitas pessoas mais velhas têm procurado morar em 

lugares compactos, em busca da praticidade” (RANIERI, apud BARACUHY, 2018, p. 

66), deve-se notar que apartamentos de menor porte apresentam um desafio na hora 

de se armazenar os objetos do morador, ainda mais quando este pode ter guardado 

consigo uma infinidade de pertences colecionados através dos anos.  

Para tentar lidar com isso, foram posicionados armários por toda a extensão da parede 

mais comprida do apartamento, que tem cerca de 12,75 m (figura 73). Eles atendem 

tanto ao quarto quanto à cozinha e lavanderia, que são integradas à marcenaria (figuras 

74 e 75). São então aproximadamente 4,80 m de extensão de armazenamento para 

roupas e objetos pessoais, 2,80 m para itens de lavanderia e quase 5,00 m para itens 

Figura 73: Planta do Estúdio da Longevidade. 
Fonte: POZELLA, 2018. 
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de cozinha. Há também espaço de armazenamento em cima da escrivaninha, 

encostada na divisória do banheiro, onde foram instaladas prateleiras (figura 76). Essa 

solução foi essencial na elaboração dos apartamentos para os estudantes e idosos. 

    

 

    

 

Para facilitar o acesso aos itens armazenados, Flavia Ranieri adotou prateleiras 

mecanizadas para eliminar o uso de banquinhos e escadas, que representam alguns 

dos principais causadores de quedas de idosos. Além disso, buscou manter os itens do 

dia-a-dia “reunidos e expostos em prateleiras acima da pia (livres de portas), 

simplificando [...] o manuseio” (BARACUHY, 2018, p. 66). A bancada da pia também foi 

Figuras 74 e 75: (e) cozinha e sala integradas; (d) lavanderia integrada à marcenaria. 
Fonte: POZELLA, 2018. 

 

Figuras 76 e 77: (e) corredor com armários e escrivaninha; (d) boxe com barras de apoio. 
Fonte: POZELLA, 2018. 
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mantida mais baixa-a 85 cm de altura como manda a NBR 9050-permitindo que possa 

se lavar a louça sentado em um banquinho ou até mesmo em cadeira de rodas 

(BARACUHY, 2018, p. 66). Por fim, foram utilizados móveis mais baixos em todo o 

apartamento, sempre com braços e estofamento firmes para apoio na hora do sentar e 

do levantar.  

Outras medidas de precaução tomadas pela arquiteta foram: 

1. O uso de um cooktop de indução na cozinha, “que gera calor apenas nos 

trechos em contato com as panelas [e] tem desligamento automático” 

(BARACUHY, 2018, p. 66). Isso evita acidentes nos casos em que o idoso 

esquece o fogão ligado. 

2. Iluminação clara ao longo de todos os ambientes. 

3. Instalação de uma trilha de luz ao longo dos armários, acionada através de 

sensores de movimento, garantindo segurança nos casos em que o idoso 

precisa usar o banheiro ou a cozinha durante a noite (BARACUHY, 2018, p. 

66). 

4. Instalação de puxadores horizontais nos armários que servem como barras 

de apoio para a locomoção ao longo do corredor (BARACUHY, 2018, p. 66).  

5. Instalação de tomadas em um nível mais alto, dispensando a necessidade 

de se abaixar para conectar aparelho elétricos (BARACUHY, 2018, p. 68).  

6. Banheiro com um só nível de piso, evitando tropeços e quedas (BARACUHY, 

2018, p. 68). 

7. Boxe para banho com “barras [de apoio] na horizontal e na vertical [que] 

contribuem para uma movimentação segura no espaço” (BARACUHY, 2018, 

p. 68). Ver figura 77. 

Flavia Ranieri foi além das importantes questões de acessibilidade, e se preocupou 

também em utilizar materiais e acabamentos no interior do apartamento que evitassem 

que o espaço tivesse o ar hospitalar muitas vezes encontrado em instituições 

ultrapassadas de abrigo de idosos.  

O uso de madeira laminada no piso, no forro e em algumas paredes aqueceu os 

ambientes; a cor esverdeada adotada na marcenaria e os tons pasteis do mobiliário 

deram um colorido sútil e alegre ao conjunto; a iluminação clara energizou e deu vida 

aos espaços. Todos esses elementos têm um efeito positivo no comportamento do 

morador, que inevitavelmente se sentirá mais motivado por se encontrar num espaço 

que atende a todas as suas necessidades sem lhe fazer sentir invalidez. 

Essas soluções são essenciais para “maior bem-estar, melhor qualidade de vida e 

inclusão social” dos idosos, e foram consideradas essenciais na elaboração dos 

apartamentos propostos no projeto (BESTETTI, 2014). 
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Estrutura 

Na versão final do projeto, seguiu-se o que foi estabelecido no partido estrutural ao se 

criar grandes vãos entre pilares. Abaixo, esquema da estrutura: 

 

 

Foram adotados pilares em concreto de 0,24 x 1,00 m (LxP). O pé-direito baixo dos 

apartamentos (2,88 m de piso a piso e 2,30 m de piso a forro) fez com que fosse 

necessário o engrossamento das vigas, também em concreto, para que ficassem menos 

altas e, portanto, fosse possível se passar por baixo delas. Ficaram com 0,40 x 0,50 m 

(LxA) para suportarem os grandes vãos.  

Também por conta dos grandes vãos foi escolhida a laje vigota treliçada. Possuindo 

enchimento em EPS (Poliestireno expandido), apresentava uma solução para o 

isolamento acústico entre pisos por conta dos ruídos causados pelo caminhar dos 

moradores nos apartamentos. No total, ficou com 0,35 m de altura, sendo 0,08 m a capa 

e 0,27 m a treliça e o enchimento. A largura dos enchimentos variou entre 0,40 e 0,60 

m. A seguir, imagens onde é possível enxergá-la em maior detalhe. 

 

Figura 78: Planta com esquema da estrutura – projeto final. 
Fonte: Autoria própria. 
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Nas imagens são destacados alguns dos materiais utilizados no projeto, entre eles o 

vidro laminado de 10 mm, cujo o desempenho acústico será discutido mais adiante na 

monografia.  

Outro elemento estrutural importante no projeto foi a cobertura da piscina. Foi escolhida 

uma cobertura de vidro apoiada em uma treliça metálica de 1,30 m de altura. Abaixo, 

corte indicando caimentos de água e ilustrando o desenho da treliça (ver em Anexo III 

para melhor qualidade). 

 

 

Figuras 79 e 80: Corte C.C. e Detalhe 2 da varanda. 
Fonte: Autoria própria. 

Figuras 81: Corte cobertura de vidro apoiada em treliça metálica. 
Fonte: Autoria própria. 
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Experimentação 

Durante esse estudo, enfatizou-se a maneira como o meio-ambiente arquitetônico pode 

influenciar o bem-estar de seus usuários. No caso dos idosos, questões de conforto 

ambiental contribuem totalmente à qualidade de envelhecimento dos mesmos. Já em 

relação aos estudantes, asseguram-lhe a tranquilidade necessária nos momentos em 

que precisam se concentrar nos estudos ou descansar após uma longa semana de 

provas.  

Nesse sentido, garantir o conforto acústico dos moradores do edifício era essencial para 

o projeto. “Um ambiente ruidoso demais causa inquietação e nervosismo” (BESTETTI, 

2012, p. 121). Porém, “sinais sonoros [podem ser] úteis ao ser humano, e até um 

ambiente excessivamente silencioso causa sensações de insegurança e medo” 

(BESTETTI, 2012, p. 121).  

Um ambiente considerado ruidoso demais é aquele que apresenta acima de 75 dB de 

barulho, tendo então “o equivalente ao barulho de uma rua com tráfego intenso” 

(CAPELLO, 2018, p. 94). Já o nível máximo de barulho considerado confortável pela 

NBR 15.575 da ABNT é de 45 dB. 

Para se alcançar um ruído de 45 dB ou menos no edifício, principalmente nos 

apartamentos, foi executado um experimento em duas partes como foco no 

desempenho acústico das vedações em vidro laminado das janelas. 

A primeira parte do experimento envolveu uma visita ao terreno de projeto para executar 

uma medição do ruído no entorno imediato através de um aplicativo chamado 

Noisetube. ele não só faz medição do ruído, como também calcula a média de ruído 

captado no percurso andado e gera um mapa desse percurso no Google Earth. 

abaixo, screenshot do aplicativo captando o ruído, e screenshots das médias de ruído 

adquiridas: 

 

 

Figura 82: Medições – Experimento parte 1 
Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com as medições, a média total de ruído no entorno imediato do projeto é de 

68,02 dB, o que não chega a ser excessivo. Porém, em alguns momentos foram 

captados ruídos de até 78,38 dB, considerados bem altos. 

A seguir, mapa gerado pelo aplicativo no Google Earth. Percebe-se que durante o 

percurso de medição, os maiores índices de ruído foram captados na rua Pais leme, 

justamente onde há intenso movimento de ônibus, pedestres e comerciantes. As 

bolinhas vermelhas representam ruído acima de 75dB, as laranjas ruído entre 55 e 75 

dB, e as amarelas, abaixo de 55 dB.  

 

 

Um dos materiais de vedação acústica mais importantes em apartamentos é o vidro das 

janelas. No gráfico abaixo, desenvolvido por Minéia Johann Scherer e Jorge Luiz Pizzutti 

dos Santos da Universidade Federal de Santa Maria, percebe-se que o vidro laminado 

é capaz de isolar mais de 35 dB de ruído. Apresenta desempenho melhor que os vidros 

comum e temperado. 

 

 

Figura 83: Medições – Experimento parte 1 
Fonte: Autoria própria. 

Figura 84: Tabela indicando isolamento acústico de vidros comum, temperado e laminado de 8mm. 
Fonte: Minéia Johann Scherer; Jorge Luiz Pizzutti dos Santos. 
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Para comprovar o desempenho acústico do vidro laminado, a segunda parte do 

experimento se tratou de uma visita a um edifício localizado na esquina da rua Maceió 

com a Avenida Consolação. O ruído no local é similar ao do terreno do projeto. Foi 

averiguado um apartamento no quarto andar que possui tanto janela com vidro comum 

quanto janela com vidro laminado de 8mm com vedação. 

Utilizou-se novamente o aplicativo Noisetube para comparar o nível de ruído com a 

janela aberta, com a janela de vidro comum fechada e com a janela de vidro laminado 

fechada. Utilizou-se também um gravador de som para se visualizar a alteração na 

frequência do som captado em cada situação. 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, o vidro laminado de 8mm barra uma média de 

28,76 dB de ruído. Ao considerar os níveis máximos de ruído captados, chegou a 

bloquear 36,82 dB em alguns momentos. Portanto, pode-se confirmar que o vidro 

laminado tem bom desempenho acústico, podendo barrar entre 25 e 35 dB de ruído, 

dependendo da frequência. 

No caso do edifício para estudantes e idosos, o ruído médio captado em seu entorno foi 

de 68,02 dB. Se o vidro laminado bloqueia cerca de 28,76 dB, o ruído nos apartamentos 

será, em média, de 39,02 dB, um nível abaixo do mínimo exigido pela NBR 15.575. 

 

 

 

Figura 85: Medições – Experimento parte 2 
Fonte: Autoria própria. 
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Conclusão 

 

Durante esse estudo foi avaliado o espaço construído como catalisador de possíveis 

dinâmicas sociais. Discutiram-se questões como ambiência, humanização do espaço 

arquitetônico e acessibilidade, ressaltando a maneira como influenciam a relação do 

usuário com a arquitetura. 

Procurou-se explorar o conceito de habitação coletiva como um modelo de moradia que 

propicia situações de convívio ao propor o compartilhamento de espaços comuns. 

Adotou-se o modelo no desenvolvimento de um edifício para estudantes e idosos, onde 

o maior desafio seria criar espaços que superam a diferença de idade entre esses dois 

públicos e fomentam a interação entre eles.  

A pesquisa levou à conclusão de que uma das questões mais importantes na criação 

de espaços que incentivam o convívio entre seus usuários é o conforto ambiental. 

Envolve aspectos fundamentais como desempenho acústico, térmico e visual e a 

garantia de acessibilidade a todos. Acima de tudo, é o que gera nos usuários uma 

sensação de bem-estar e segurança, condição essencial para que possam ter a 

confiança necessária para se aventurarem em novas situações sociais. 
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