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O edifício proposto está localizado no hipercentro de Belo Horizonte, região privilegiada 

quanto ao transporte público, oferta de comércios e serviços. O bairro reúne grande parte do 

patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Belo Horizonte, com uma característica mista 

por ser ao mesmo tempo residencial e comercial. O perfil dos moradores do Centro é muito 

característico, diferindo bastante do perfil do belohorizontino em geral e mesmo do morador 

da região centro-sul. Caracterizam pessoas em faixas etárias mais elevadas, (idade média de 

40 anos), muitas vezes morando sozinhas ou com companheiros que não são seus cônjuges, 

sendo o maior grupo de pessoas o daquelas nas faixas etárias entre 20 e 29 anos, 

provavelmente estudantes ou trabalhadores em início de carreira profissional.  
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BELO HORIZONTE 
 

Jardim 
Internet 
Carro 
Sala comum 
Espaço de trabalho 
Serviços 
Eletrodomésticos 
Cozinha 
Limpeza 
Cuidados com crianças 
Jantares diários 
Suprimentos 
Banheiro 
Quarto 
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Falta de privacidade 
Falta de organização de outros 
Falta de autonomia em decisões 
que impactam o dia a dia  
Possíveis discussões 
Possivelmente não gostar de um 
membro do grupo 
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7.000 PESSOAS 
146 PAÍSES 

Mais formas de se socializar 
Dividir custos 
Ter uma comunidade além do 
trabalho e escola 
Maior conveniência no dia a dia 
Morar em local mais atraente 
Ter pessoas por perto para pedir 
ajuda 
Ter acesso privilegiado a espaços 
como academias 
Ter acesso a várias áreas comuns 
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Qualidade 
Ambiental 

Propiciar 
Atividades 

Sociais 

Flexibilidade de 
Usos 

Resíduos são 
Nutrientes 

Aproveitar 
Energia Solar 

Promover a 
Diversidade 

Ventilação 
cruzada e 
iluminação 
natural são mais 
saudáveis, além 
de 
economicamente 
viáveis 
 
Ambientes 
agradáveis aos 
olhos, ouvidos, 
nariz e pele 

Espaços que 
incentivem o 
encontro de 
pessoas, sendo 
colegas de 
apartamento, 
vizinhos de porta 
ou frequentadores 
da mesma praça 

Estrutura que 
aceite vãos 
extensos para 
multiplicidade de 
usos, tanto dentro 
do ambiente 
privado, quanto 
fora 

Materiais devem 
ser saudáveis para 
homens e biosfera 
 
Reproduzir a 
lógica cíclica da 
natureza nos 
nossos processos 
produtivos 

Fazer uso de 
painéis 
fotovoltaicos para 
complementar a 
necessidade 
energética do 
edifício 
 

Áreas verdes 
deixam o ar mais 
limpo e pessoas 
mais felizes  
 
Espaços inclusivos 
e acessíveis  

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA CIRCULAR 

ECONOMIA LINEAR 

RECURSOS  
NATURAIS 

MATÉRIA- 
PRIMA 

MANUFATURA USO/CONSUMO ATERRO/ 
INCINERAÇÃO 

ALTOS CUSTOS  
DE MORADIA 

CRISE ECONÔMICA 

AUMENTO DA  
POPULAÇÃO 

USO EXESSIVO 
DE RECURSOS 

SOCIEDADE  
INDIVIDUALISTA 

TRÂNSITO  
INTENSO 

AVANÇO DA 
TECNOLOGIA 

SOLUÇÕES 
PADRONIZADAS 

MORADIA 
COMPARTILHADA 

ESTACIONAMENTO 
 

N 
 

Misto 

Galpão  

Instituição religiosa 

Instituição educacional 

Bem tombado sem uso 

Loja ou conjunto de lojas 

Instituição governamental 

Edifício de comércio ou serviços 

FÁBRICA DESATIVADA 
 

TERRENO 
 

Zoneamento ZHIP 

Classificação 
Viária 

Arterial 
(ambas) 

Coeficiente 
Aproveitamento 
Básico 

2,7 

Coeficiente 
Aproveitamento 
Máximo 

3,4 

Potencial 
Construtivo 3850m² 

Permeabilidade 
Mínima 

285m² 
(20%) 

Quota Mínima 
Habitacional 8 

Máximo de 
Unidades 178 

Estacionamento 

1 vaga < = 
90m² 
2 vagas > 
90m² 
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CO-HABITAR: MORADIA COMPARTILHADA 

PROPOSTA 

PREMISSAS PROJETUAIS 

Como as pessoas querem compartilhar suas casas? O One Shared House é um projeto de pesquisa do laboratório SPACE10 

e da dupla de designers Anton&Irene, que visa informar profissionais para que melhores decisões de design sejam feitas na 

criação de espaços de vida futura. A pesquisa foi feita no modelo de um formulário de inscrição para um espaço de 

convivência em potencial a ser aberto em 2030. O formulário on-line, que permanece ativo, perguntou às pessoas quais 

bens e serviços domésticos - incluindo cozinhas, espaços de trabalho, dispositivos inteligentes, assistência à infância e 

carros - eles estariam dispostos a compartilhar e que tipo de espaço de convivência seria adequado para eles. Até fevereiro 

de 2018, esses são os resultados: 
 

N 
 

N 
 

1426m² 
 

LOCALIZAÇÃO 

Compartilhamento é um conceito em alta na vida 

cotidiana urbana. Diante da falta de espaço físico, 

preocupação com meio ambiente e do desejo por 

um estilo de vida mais inteligente, dividir escritório, 

meios de transporte ou hospedagem já é uma 

realidade para muitas pessoas. 

Porém, apesar de tantas mudanças no mundo, o 

mercado imobiliário no Brasil segue oferecendo as 

mesmas soluções padrões de moradia, mais 

enxutas, com menos compartimentos e mais áreas 

condominiais, mas com a mesma ideia unifamiliar 

individual.  

Ao fazer um questionamento sobre nosso modo 

individualista de habitação atual, aliado a diversos 

fatores como crise econômica, altos preços 

imobiliários, migração diária de pessoas à cidade, 

trânsito caótico, surge a proposta de criar um novo 

conceito de habitação para Belo Horizonte, um 

complexo multiuso de habitação compartilhada. A 

co-habitação (traduzido do inglês coliving), é 

caracterizada  por um sistema de moradias em que 

os habitantes partilham de quesitos práticos: 

ambientes, custeamento de serviços, assim como 

valores culturais e experiencias. 
 

A área do presente trabalho é tradicionalmente associada ao comércio, à diversão e à boêmia 

de caráter popular. Do ponto de vista econômico, sofreu com a saída do comércio atacadista 

da Rua dos Guaicurus nos anos 70 e mais recentemente com a decadência do comércio de 

roupas e armarinhos da Caetés e Santos Dumont e fechamento de hotéis por toda a região. 

Com a retirada dos camelôs das ruas e criação dos shoppings populares a região vem 

mostrando sinais de recuperação econômica e ambiental, associada também às obras de 

reabilitação de logradouros públicos como o terminal da Rua Oiapoque, a Rua dos Caetés, a 

Praça Rui Barbosa e o Boulevard Arrudas. Entretanto, há muitos imóveis vazios e 

subutilizados na área, além de galpões e lotes vagos utilizados como estacionamentos, 

conferindo-lhe alto potencial para reocupação e renovação.  

Considerando os desafios da nossa geração, é imprescindível aliar o compartilhamento desses quesitos a ambientes 

saudáveis e ecologicamente corretos. O modelo econômico ‘extrair, transformar, descartar’ da atualidade está atingindo 

seus limites físicos. A economia circular é uma alternativa atraente e vem sendo construída dinamicamente nas últimas 

décadas, sendo adotada por diversos setores da sociedade. Ela visa um ciclo de desenvolvimento positivo contínuo que 

preserva e aprimora o capital natural. Os resíduos se tornam nutrientes em novos processos – e produtos ou materiais 

podem ser reparados, reutilizados, atualizados ou reinseridos em novos ciclos com mesma qualidade ou superior, ao invés 

de serem jogados fora. 

ECONOMIA CIRCULAR 

RECURSOS  
NATURAIS 

MATÉRIA- 
PRIMA 

MANUFATURA USO/CONSUMO 

REPARO 
REMANUFATURA 

SUPERCICLAGEM 
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ACESSO PRIVADO 

ACESSO PÚBLICO 

CO-HABITAR: MORADIA COMPARTILHADA 

ACESSO EDIFÍCIO 

ACESSO PRAÇA 

CIRCULAÇÃO VERTICAL 

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL CIRCULAÇÕES 

ESPAÇOS COMPARTILHADOS 

O PROJETO 

O edifício é composto por 44 apartamentos com infraestrutura básica (de 67m² a 90m²) e áreas 

compartilhadas, estas distribuídas, harmonicamente, entre os 12 pavimentos, quais sejam: praça térrea, 

lojas e serviços de acesso público, escritórios e cozinhas coletivas, áreas de lazer, garagem e terraço de 

acesso privado ao condomínio.  

A qualidade de interação e vivência social dos moradores está intrínseca ao projeto arquitetônico. Há 

diferentes níveis de privacidade acessíveis a diferentes realidades familiares e sociais. Os espaços 

comuns incentivam atividade social de forma confortável e não invasiva, sempre levando em 

consideração acessibilidade e inclusão.  
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CO-HABITAR: MORADIA COMPARTILHADA 

Os apartamentos têm planta versátil, podendo ser subdividos fisicamente em até 3 módulos habitacionais de 18m² a 

22m², unidos por uma sala comum. A escolha entre a planta livre ou dividida é feita no momento da aquisição, facilitando 

assim, a adaptação conforme o desejo do comprador, sendo sua finalidade a moradia própria ou aluguel para terceiros 

em longo ou curto prazo. Estrutura e infraestrutura aparente e de fácil acesso foi uma escolha para acompanhar a 

multiplicidade do cotidiano em que vivemos, facilitando a alteração do layout conforme morador. O projeto habitacional 

proposto é uma expressão da convivência compartilhada, nos moldes da co-habitação, incorporando uma arquitetura 

contemporânea. São 4 lojas, 40 apartamentos, possibilitando até 112 módulos habitacionais e 44 vagas de garagem. 

TIPOLOGIAS 
COMERCIAL 

RESIDENCIAL 

70
m² 

67
m² 90

m² 

90
m² 

90
m² 

90
m² 

90
m² 

90
m² 

90
m² 

90
m² 

98m² 

3 MÓDULOS 
HABITACIONAIS 

2 MÓDULOS 
HABITACIONAIS 

1 MÓDULO 
HABITACIONAL 



ESPADA DE 
SÃO JORGE 

JIBÓIA 

LÍRIO DA 
PAZ 

ÁRVORE DA 
BORRACHA 

Área total 
construção 7.962m² 

Área Líquida 3.755m² 

Permeabilidade 13% com caixa 
de captação 

NUTRIENTES 

ÁGUA LIMPA 

ENERGIA ELÉTRICA 

ÁGUA PRETA/CINZA 
ÁGUA CHUVA 

ETE DOMÉSTICA 
COMPOSTEIRA 

LIXO ORGÂNICO 

PLACAS FOTOVOLTAICAS 
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CO-HABITAR: MORADIA COMPARTILHADA 

O paisagismo tem um importante papel no ciclo do edifício. As plantas agem no estímulo da diversidade, atraindo pequenos 

insetos e animais, produzindo alimento em pequena escala e contribuindo na purificação do ar. Visando as premissas da 

economia circular, a escolha do paisagismo foi de priorizar as espécies de fácil acesso, baixa manutenção e o maior capacidade 

de purificação do ar. 

MATERIALIDADE 

VOLUMETRIA 

ESTRUTURA 

A construção abraça, em sua essência, aspectos da economia circular: reaproveitamento de recursos naturais, 

materiais ecoeficientes, flexibilidade de usos e incentivo a atividades sociais compartilhadas.  

No que diz respeito aos aspectos ecológicos, o edifício possui placas fotovoltaicas que suprem 30% do 

consumo de energia dos apartamentos. A ventilação cruzada e a valorização da iluminação natural, presente 

em todos os ambientes, otimiza o uso de energia. Além disso, a maioria dos resíduos é gerenciada localmente, 

a partir de composteiras, uma ETE doméstica e estrutura de captação de água da chuva. Por fim, o conceito 

que rege o funcionamento da habitação reproduz a lógica cíclica da natureza.  

Os materiais usados na construção são economicamente viáveis e produzidos, em grande parte, 

artesanalmente, dentre eles, estrutura de concreto, tijolo solo-cimento, guarda corpo em metalon e piso de 

cimento queimado.  

FACHADA R. RIO DE JANEIRO  FACHADA R. GUAICURUS  


