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Resumo

O objeto de pesquisa desta dissertação é o estudo de edificações de 
uso misto dentro de contexto urbano. 

Serão analisadas obras referenciais já concluídas para que se possam 
avaliar as relações e o desempenho deste tipo de edificação em seu 
contexto.

A partir de quatro casos de diferentes características, escala, volume-
tria, contexto e uso distintos, serão aprofundadas as análises. 

Apoiados por de métodos de representação gráfica serão analisadas: 
a relação das edificações com seu contexto urbano; a relação de seus 
espaços com a escala humana; a composição volumétrica da edifica-
ção; a forma como foi implantada; as articulações produzidas; a rela-
ção dos perímetros com os espaços de domínio público entre outros 
aspectos de relevância para a pesquisa.

Com isso, busca-se analisar as potencialidades e funcionamento das 
edificações de uso misto.
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Abstract

The purpose of this tesis is the study of mixed-use buildings within 
urban contexts.

Through the selection and analysis of reference works already built, it 
was possible to value the relationships and performance of this type 
of building in its respective context.

These analyzes were focused on four cases of different characteris-
tics, scales, volumetrics, contexts and uses.

Supported by graphic representation methods, the following criteria 
were approached: the relationship of buildings with their urban con-
text; the relation of their spaces to the human scale; the criteria of 
volumetric composition; the way they were inserted on site; the ar-
ticulations produced; the relation between their perimeters and the 
spaces of public domain; as well as other aspects that were relevant 
to the research.

Therefore, it was intended to analyze the potentialities and the func-
tioning of the so defined mixed-use buildings.
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CÉLULA DA CIDADE

Podemos entender a cidade como um organismo vivo (Zita Rosane 
Possamai, 2007 : p.2) composto por vários elementos e sistemas que 
juntos formam o tecido urbano da cidade. Todos os seus componen-
tes em todas as regiões precisam estar completamente articulados 
e integrados, para que o “corpo urbano” tenha uma vitalidade e um 
funcionamento pleno e saudável.

A malha urbana de uma cidade é composta por: ruas articuladas 
umas às outras, com transportes e circulações de veículos, cal-
çamentos com diversos fluxos de pedestres, praças ou espaços 
públicos com uso e ocupação de pessoas, além de infraestruturas e 
sistemas de energia e água que funcionem adequadamente. 

Junto a estes, soma-se aquilo que podemos reconhecer como o 
mais essencial, as células básicas e principais constituidoras do teci-
do urbano: as edificações. 

São nos edifícios que se abrigam as pessoas para desfrutarem dos 
mais diversos usos e atividades: habitacional, escritório, comercial, 
industrial, educacional, lazer, além de outros programas de ativida-
des mais específicas.

Cada edifício ou elemento da cidade incorpora um ou mais progra-
mas que funciona de maneira específica, relacionando-se espacial-
mente e urbanisticamente de diferentes modos com a cidade. 

|figura 001|   
células

|figura 002|   
malha urbana
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Alguns programas que funcionam somente com o acesso público de 
pessoas, necessitam de contato e acesso mais integrados às circula-
ções e espaços públicos da cidade. Outros, pelo contrário, necessi-
tam de maior isolamento ou recolhimento dos mesmos. 

Assim, quando combinados e compatíveis entre si, os diferentes 
usos e programas podem produzir uma relação simbiótica entre eles 
próprios e com a cidade, configurando uma interação muito mais 
integrada e benéfica para ambas as partes.

OBJETO DA PESQUISA

O objeto desta pesquisa é a análise de uma produção contemporâ-
nea de edifícios de uso misto. 

Os tipos de edificações de uso misto estudados contém programas 
e atividades que, quando combinados, prolongam o uso do solo ur-
bano, gerando um funcionamento – ou uma ocupação de pessoas 
– que se estenda ao máximo durante grande parte das 24hs do dia. 
Essa característica deve ser responsável por evitar a formação de 
espaços e de locais sem uso na cidade, superando a ausência de 
fluxos de pessoas e de veículos em muitos períodos do dia ou nos 
finais de semana. 

|figura 003|   
Opera House, 
Oslo - Snoheta

edif. opera + 
espaço público
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A obras estudadas abrangem diversas escalas e se inserem em dife-
rentes contextos de regiões metropolitanas, tendo suas análises se 
concentrado no desempenho quanto ao uso e à ocupação do edifí-
cio, além dos vários tipos de relação e articulação com a cidade.

Apesar destas obras serem referenciais e estarem diretamente rela-
cionadas à produção contemporânea de edifícios de uso misto, não 
foi definido um recorte temporal específico com períodos ou datas 
pré-estabelecidas para a sua seleção. Desse modo, a pesquisa elen-
cou edificações que fossem adequadas ao contexto atual e pudes-
sem contribuir para fornecer alternativas conceituais, fundamentos 
projetuais e novas ferramentas para enfrentar os problemas de de-
sarticulação urbana. Além disso, um adequado entendimento da re-
lação entre a compatibilidade de usos que podem estar integrados 
e funcionando simbioticamente e, principalmente, a setorização ex-
cessiva das atividades urbanas que provoca um grande desequilíbrio 
na cidade contemporânea.

OBJETIVO

A pesquisa tem como objetivo principal estudar obras referenciais 
de edifícios de uso misto produzidas para, ou adaptadas á contem-
poraneidade em um contexto metropolitano. 

|figura 003|   
Opera House, 
Oslo - Snoheta

edif. opera + 
espaço público
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Para uma análise comparativa de diferentes situações, os casos se-
lecionados mostram diferentes combinações e quantidades de usos. 

As escalas também são diversas para que seja possível observar as 
diferentes relações entre as escalas urbana e humana. 

A localização urbana da edificação também está considerada, de-
vendo estar implantada nas proximidades ao centro urbano de sua 
cidade. Tanto onde o tecido urbano já é consolidado, como em áreas 
de expansão ou revitalização cuja edificação também auxilia na con-
solidação da nova ocupação. 

O tipo de  iniciativa da obra, seja ela de desenvolvimento imobiliá-
rio, investimento público, investimento privado ou da parceria entre 
ambos, também produz edificações e planos urbanos que interfe-
rem diretamente no resultado final do objeto de estudo.  

Foram investigadas obras que proponham soluções e articulações 
benéficas entre cidade e edificação, tanto para um como para o ou-
tro. 

Com isso, busca-se demonstrar que uma edificação de iniciativa 
privada pode produzir uma obra que gere benefícios mútuos, tanto 
para si própria, como para a articulação urbana, constituindo assim 
uma relação simbiótica capaz de valorizar o edifício e fazer com que 
o edifício potencialize a vitalidade da cidade.
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A QUEM SE DESTINA A PESQUISA E MÉTODOS

As análises gráficas pretendidas resultaram num material de forma-
to acadêmico para a orientação de futuras pesquisas sobre o tema, 
destinadas a estudantes, arquitetos ou profissionais da área de pro-
jeto. Além destes, também se dedica à informações de interesse 
a empreendedores, abordando e ilustrando alguns dos aspectos 
fundamentais e necessários para o desenvolvimento e execução de 
obras arquitetônicas. 

Foram pesquisados diferentes métodos de análise gráfica para es-
tudo dos casos. Como base foram utilizados os processos de Francis 
Ching, Simon Unwin, Geoffrey  Baker, Roger Clark/ Michael Pause e 
Javier Mozas/Aurora Per/Javier Arpa, tendo em algumas situações 
misturas de processos para melhor compreensão gráfica. 

IEXPERIÊNCIAS DE OUTRAS CIDADES 

O desenvolvimento das cidades é resultado da mistura e da super-
posição de inúmeros fatores: as suas diferentes atividades de produ-
ção econômica, o seu contexto histórico e geográfico específicos e a 
composição da diversidade de sua população, com suas respectivas 
raízes culturais. Esta combinação acaba produzindo uma cidade sin-
gular, com desenho urbano e morfologia própria. 
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Ainda assim, mesmo com diferentes configurações urbanas, sociais 
e econômicas, o intercâmbio cultural de experiências arquitetônicas 
e urbanísticas sempre existiu. Quando bem ponderadas e compati-
bilizadas ao novo contexto aplicado, encontramos em algumas des-
tas experiências o resultado de potentes transformações. 

Não se pretende com este estudo que se repliquem as experiências 
e os conceitos de outras situações e contextos. Isto poderia resultar 
numa réplica descontextualizada e desvinculada. 

As cidades têm suas próprias condicionantes e peculiaridades, mas 
principalmente as grandes metrópoles têm muitas experimentações 
que podem ser compartilhadas. 

Assim foram buscadas experiências e proposições que, mesmo sen-
do estrangeiras, tivesse elementos e conceitos importantes possí-
veis de serem reinterpretados e integrados a outros contextos me-
tropolitanos. 

METRÓPOLES INTENSAS

As grandes cidades contemporâneas são densas, intensas e cheias 
de vitalidade. Assim, constituem grandes polos concentradores de 
pessoas, atividades, fluxos, produtos e serviços.

|figura 004|   
Alta densidade
urbana de 
Hong Kong
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Tal é a diversidade de pessoas e de ocupações que, para atender 
e suprir esta contínua demanda, torna-se imprescindível aumentar 
a quantidade de espaços construídos e o seu tempo de funciona-
mento, ou aproveitá-los de modo mais eficiente e econômico. Esta 
eficiência pode resultar tanto de seu aproveitamento dos espaços 
como da localização dos mesmos.

É nas cidades metropolitanas que encontramos a grande demanda e 
a infraestrutura possível para a manutenção de um funcionamento 
prolongado de suas mais diversas atividades. 

VALIOSO SOLO METROPOLITANO

A utilização prolongada do solo urbano é de fundamental importân-
cia para as grandes cidades. Muitas vezes este espaço é subutilizado 
ou têm um funcionamento desequilibrado, principalmente quanto 
a seu uso e ocupação mais prolongada, tanto ao longo do dia como 
nos finais de semana. 

Centralidades corporativas ou centros históricos como as de São 
Paulo – onde predominam as edificações administrativas e voltadas 
para serviços – geram muito mais ocupação e fluxos nos horários 
comerciais durante os dias de semana, entre as oito e às dezoito 
horas. Por outro lado, nos demais horários – à noite e nos finais de 
semana – ficam completamente vazios, deixando abandonados os 
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espaços urbanos onde estão implantados.

No entanto, regiões mais periféricas da cidade ou bairros com pre-
domínio habitacional funcionam de maneira inversa quando com-
paradas a essas centralidades. Durante o dia ficam esvaziadas e com 
pouca utilização, enquanto à noite e nos finais de semana se veem 
ocupadas e com constante presença de pessoas, ainda que com 
poucas opções de atividades. 

Assim, consideradas as demandas de espaços para os usos metropo-
litanos, o desequilíbrio urbano decorrente da subutilização do terri-
tório da cidade e, ainda, os altos valores de compra – principalmente 
daqueles próximos às grandes centralidades – deve-se buscar um 
melhor e mais eficiente aproveitamento das estruturas urbanas 
existentes.

METROPOLE EQUILIBRADA E COMPACTA

Este melhor aproveitamento das estruturas urbanas consolidadas 
é fundamental para que se produza uma cidade mais compacta e 
eficiente, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos [ver 
fig. 005], minimizando a produção de poluentes, gastos energéticos 
e a perda de tempo para a condução desde as residências às áreas 
de trabalho.   

|figura 005|   
compactação 
da distãncia
entre as 
atividades nas 
metropoles
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“Um urbanismo sustentável prima pela diversidade de usos 
e funções sobrepostos em um tecido denso e compacto, po-
rém, que respeite as condicionantes geográficas e ambien-
tais locais e regionais, bem como as escalas de apropriação 
do espaço. O lugar, o particular, a identidade cultural, as 
especificidades, são estes os atributos que devem estar pre-
sentes na urbe do futuro, esta que reconhece o sentido de 
comunidade, o ambiente e a otimização energética.” (SILVA, 
ROMERO, 2011)

Tal como colocado, nas atuais condições metropolitanas, torna-se 
fundamental a compactação da cidade para torna-la mais eficiente 
[ver fig. 006]. Isto também possibilita o crescimento econômico e 
social de outras regiões da cidade, criando ou melhorando o uso e 
a ocupação de centralidades periféricas, além de produzir uma dis-
tribuição mais equilibrada de seu território urbano e, consequente-
mente, de sua sociedade. 

DIVERSIDADES QUE GERAM SEGURANÇA

Este solo urbano compacto possibilita também uma maior diversi-
dade social e quantidade populacional, que podem ser incentivadas 
pela multifuncionalidade das atividades e das edificações. 

O uso intenso do solo e da diversidade de atividades também per-

|figura 005|   
compactação 
da distãncia
entre as 
atividades nas 
metropoles

|figura 006|   
diagrama de
compactação
e uso misto de
Silva e Romero
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mite uma maior vitalidade aos usos das ruas, calçadas e espaços 
públicos como discutido profundamente por Jane Jacobs: 

Sob diversos aspectos, Jacobs defende a busca da diversidade so-
cial e programática nas cidades. Esta diversificação de atividades faz 
com que os seus espaços tenham uma ocupação de grupos dife-
rentes de pessoas utilizando, juntos ou alternadamente, o solo da 
cidade e marcando a presença ou, ao menos, uma movimentação 
contínua no lugar. Isto produz uma vitalidade mais prolongada dos 
espaços e calçamentos públicos além da percepção de uma maior 
segurança urbana. 

“O distrito, e sem dúvida o maio número possivel de seg-
menstos que o compõem, deve atender a mais de uma fun-
ção principal; de preferência, a mais de duas. Estas devem 
garantir a presença de pessoas que saiam de casa em hora-
rios diferentes e estejam nos lugares por motivos direrentes, 
mas sejam capazes de utilizar boa parte da infra-estrutu-
ra.“(Jacobs 1961, p. 167)

A existência de edifícios ou espaços habitacionais misturados a re-
giões de vocação comercial ou serviços, também produz um tipo de 
diversidade de usos benéfica para os diferentes programas e, conse-
quentemente, para a cidade.

O conceito de “vigilância cidadã”, segundo o qual os próprios mora-
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dores atuam como observadores e vigilantes do bairro, notificando 
situações suspeitas nos períodos de pouco uso comercial, junto ao 
conceito de “fachadas ativas”, onde as aberturas de janelas e aces-
sos das moradias e de áreas de trabalho favorecem a visualização 
e contato com os espaços públicos exteriores, são experiências 
consagradas de grande eficiência que podem ser ferramentas po-
tentes para a construção de espaços mais seguros. 

Há ainda a diversidade da morfologia urbana, segundo a qual a mis-
tura de diferentes tipos de edificações – uma nova construção com 
uma antiga, uma grande com uma pequena – em contextos urbanos 
diversos, pode ser bastante benéfica, possibilitando uma ocupação 
de pessoas e famílias com perfis diferentes. Este tipo de diversida-
de permite uma maior apropriação por parte da sociedade do lugar 
utilizado, bem como a construção de uma maior identidade entre 
ambos. 

AS METROPOLES INSEGURAS

No decorrer do tempo, nas grandes metrópoles, principalmente 
brasileiras, agravaram-se os problemas sociais que viriam a gerar 
grandes problemas urbanos, a se destacar a relação e a articulação 
das edificações com a cidade. Para evitar os problemas de insegu-
rança urbana, passou-se a solucionar este problema construindo as 
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edificações cada vez mais isoladas e separadas do contexto urbano. 
As construções passaram a não considerar qualquer relação com 
seu entorno, sendo muito comuns empreendimentos, grandes ou 
pequenos, projetados sem considerar o contexto e os terrenos vizi-
nhos, como edificações completamente muradas, inclusive em seus 
acessos sem contato direto com a rua – frequentemente fazendo 
uso de duplos portões para eclusa tanto de pedestre como dos veí-
culos [ver fig. 007, fig. 008 e fig. 009].

Este objeto arquitetônico descontextualizado, além de anular a ar-
ticulação de seu lote com a rua, muitas vezes prejudica o tecido ur-
bano de seus arredores. Isso também faz com que espaços como 
arruamentos ou calçamentos inseguros e abandonados também se-
jam gerados, sem criar qualquer tipo de identificação ou integração 
entre os espaços públicos e a população que poderia utilizá-los. 

A justificativa para o surgimento destes problemas se apoia na in-
segurança social destas cidades e a necessidade de privacidade de 
seus habitantes. Nestes casos, presenciamos o surgimento de um 
isolamento e uma separação excessivos, por meio da construção de 
limites com muros e da criação de desníveis desproporcionais entre 
as edificações e seu contexto. 

Este tipo de ação visa exclusivamente a proteção do espaço privado 
sendo uma solução superficial e provisória. Mesmo que possa resol-
ver pontualmente algumas destas questões relacionadas à seguran-

|figura 008|   
segregação e
separação do lote
do contexto
urbano

|figura 007|   
portões clausura-
eclusa
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ça, acabam por acentuar ainda mais outros problemas do âmbito do 
espaço urbano coletivo da cidade.

A produção de espaços que segregam as áreas públicas das privadas, 
provocam a diminuição e desarticulação dos fluxos e consequente-
mente o esvaziamento local de pessoas, acentuando ainda mais os 
problemas de segurança urbana. Espaços públicos tal como arrua-
mentos, calçadas e pequenas praças junto a estes espaços segrega-
dos têm pouca circulação e utilização, principalmente de pedestres, 
produzindo ambientes completamente abandonados. Deste modo 
passam a ser vistos como espaços inseguros e sem identidade com 
a população, se tornando lugares inóspitos. 

Não é raro presenciar estas áreas públicas sendo reorganizadas e 
cercadas como se fossem áreas privadas. Seus acessos tornam-se 
restringidos e separados do âmbito público, adotando controles e 
cancelas em ruas, cercamentos em praças e parques, o abandono 
das calcadas e das ruas. 

ILHAS URBANAS

Em determinados lotes de propriedade privada, muitas vezes de 
grande escala, surgem conjuntos de edificações similares às antigas 
fortalezas medievais, sem sentinelas, mas com seguranças e sistema 
de câmeras controlando também o passeio público [ver fig. 009]. 

|figura 008|   
segregação e
separação do lote
do contexto
urbano

|figura 009| 
cidades muradas
do séc XXI

|figura 007|   
portões clausura-
eclusa
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Estes conjuntos adotam muros altos e contínuos em todo o seu pe-
rímetro, isolando completamente os espaços interiores das ruas ou 
de qualquer tipo de contato com a cidade. Olhar a rua ou o exterior 
em determinadas situações passou a ser indesejável.

Outro exemplo deste tipo de isolamento é a produção irrestrita de 
condomínios residenciais de escalas diversas completamente fecha-
dos e murados. Devido às grandes dimensões de seus loteamentos, 
originam em seu perímetro vastas áreas sem uso que resultam em 
lugares indesejáveis para a cidade.

APROXIMAÇÃO AO MERCADO IMOBILIARIO

Deve-se considerar o fato de que o maior e principal produtor de 
espaço construído na cidade é o empreendedor privado, tendo, por 
isso, um papel fundamental no desenvolvimento econômico e no 
crescimento urbano.

O empreendimento privado tem metas e objetivos bastante claros, 
como o aproveitamento máximo das potencialidades do terreno, as-
sociado à sua rentabilidade financeira e sua liquidez de venda. 

Este também tem uma preocupação com a condição urbana da lo-
calização de seus empreendimentos, pois é de seu interesse que os 
produtos imobiliários sejam comercialmente atrativos. 

|figura 010|   
usos mistos
novas 
ferramentas
urbanas
Plano diretor
São Paulo 
2016
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Buscam primeiramente espaços mais estruturados na cidade e, 
quando em áreas menos estruturadas, adotam soluções que sejam 
mais econômicas e menos burocráticas, mesmo que prejudiciais à 
cidade. 

O edifício de uso misto é uma ferramenta que, quando bem utiliza-
da, pode convergir estes dois interesses muitas vezes vistos como 
antagônicos: a rentabilidade do mercado imobiliário e a valorização 
de espaços mais integrados à cidade tal como previsto no plano di-
retor de 2016 [ver fig. 010]. 

PERIMETROS MAIS ATIVOS

Assim, torna-se necessário estudarmos alternativas para que este 
tipo de deterioração e segregação urbanas sejam modificados 
não só por propostas que tenham seus acessos e perímetros mais 
integrados e conectados com os espaços públicos, mas que também 
fomentem uma ocupação mais intensa e uma utilização mais contí-
nua da cidade [ver fig. 011]. Com a transformação destes lugares é 
possível gerar uma relação mais estreita com a sociedade, aprovei-
tando muito mais as potencialidades do solo metropolitano. 

Nos tradicionais eixos polarizadores urbanos e, principalmente, nos 
centros das cidades, tal como em São Paulo, é comum observarmos 
que as mais diversas edificações – comerciais, institucionais ou resi-

|figura 011|   
Exemplo de 
perimetro ativo
Conjunto nacional, 
Avenida Paulista
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denciais – têm em seus embasamentos ou pavimentos térreos, pro-
gramas de atividades comerciais voltadas para o atendimento públi-
co e que aproveitam os grandes fluxos de circulação de pessoas [Ver 
fig. 012,fig. 013, fig. 014].  Isto também ocorre em centralidades me-
nores de bairros ou distritos, bem como em eixos viários conectores, 
que atendem a uma demanda local como na Avenida Paulista, rua 
Domingo de Morais, Teodoro Sampaio, Pamplona entre outras. Nes-
tes casos, são compostos por edificações com térreos que recebem 
programas de comércios e serviços ou pequenas construções, nor-
malmente assobradadas, que são adaptadas a estes tipos de pro-
gramas.

Mesmo as regiões mais afastadas das centralidades, em bairros mais 
periféricos nas quais predominam as edificações habitacionais, ne-
cessitam de outros usos e serviços como supermercados, lojas de 
suprimentos, que também podem ocupar embasamentos ou tér-
reos de modo parcial ou integral. Isso pode gerar pontos de ativa-
ção e absorção de diferentes fluxos, por exemplo: uma padaria ou 
um mercado no meio de uma região estritamente residencial gera 
tamanha movimentação que as calçadas e ruas do entorno imedia-
to acabam ganhando uma maior ocupação e circulação de pessoas, 
bem como  de veículos.  

Assim, uma ocupação mais diversificada dos espaços é definida pre-
cisamente por estas atividades comerciais, de lojas, suprimentos, 

|figura 014|   
Edificios com 
embasamento de 
uso público 
ed. Nações Unidas

|figura 013|   
Edificios com 
embasamento de 
uso público 
edificio Jaci

|figura 012|   
Edificios com 
embasamento de 
uso público
edifício Copan
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restaurantes e outras vinculadas ao lazer e ao entretenimento como 
cinemas, teatros, galerias ou esportivas. Todas são necessariamente 
mais conectadas e acessíveis aos espaços públicos, podendo ocupar, 
parcial ou totalmente os térreos e os perímetros dos edifícios que 
tenham necessidade de mais privacidade e isolamento. 

USO FUNDAMENTAL - HABITACIONAL

Nas cidades, as edificações de uso habitacional são as mais predo-
minantes e as que aparecem em maior quantidade. Normalmente 
este é o tipo de edificação de maior demanda, pois precisa absorver 
todo o crescimento populacional urbano, como também os possí-
veis fluxos migratórios que ocorrem, principalmente nas grandes 
metrópoles.

Quando se propôs uma separação dos usos na cidade (Carta de Ate-
nas, 1933), pensou-se prioritariamente na salubridade e na priva-
cidade adequada ao uso habitacional. Uma edificação habitacional 
em uma região com outras atividades, também não era desejável 
nesta época devido a algumas incompatibilidades e conflitos de pri-
vacidade: os ruidos produzidos, uma movimentação muito intensa 
e outros.

Essencialmente, as edificações habitacionais não necessitam de 
muitas articulações com as circulações públicas [ver fig. 015]. Ao 
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que se refere à condição de insegurança urbana, estas se tornam 
até indesejáveis a seus moradores pelos riscos de roubos ou furtos. 

Hoje, a presença do uso habitacional integrado a todas as regiões da 
cidade passa a ser fundamental num contexto metropolitano onde 
as cidades têm dimensões colossais – muitas vezes conurbadas às 
cidades vizinhas – e onde os seus sistemas de locomoção e circula-
ção urbanas são inadequados e caóticos.O uso habitacional gera um 
tipo de ocupação local que se estende pelas 24hs do dia, mantendo 
a presença e a circulação de pessoas principalmente nos horários 
críticos como à noite ou de madrugada. Nos finais de semana este 
uso também é fundamental para a manutenção das atividades do 
meio urbano.

Os usos de hotel, flat ou pousadas, funcionam de modo muito simi-
lar, sendo igualmente importantes para a manutenção da presença 
de pessoas e de sua circulação nestes horários críticos e nos finais 
de semana.

Uma diferença importante entre o uso habitacional e o hoteleiro é 
a relação que o usuário possui com sua habitação e com os espa-
ços de seus arredores. Os residentes tem um senso de identidade 
e apropriação dos espaços públicos próximos maior, importando-se 
muito mais com a qualidade urbana e a manutenção local. 

|figura 016|   
setor terciário
produtor de 
espaços para 
serviços

|figura 015|   
Relação do uso 
habitacional com 
a rua
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USO METROPOLITANO – SETOR TERCIÁRIO

As atividades de prestação de serviços passaram a ser das mais im-
portantes para a cidade contemporânea. Cada vez mais a produção 
econômica das grandes metrópoles – serviços administrativos, ban-
cários, educacionais, turismo, entretenimento, alimentação, saúde, 
transportes, entre outros – são geradas pelo setor terciário [ver fig. 
016].

Sendo o setor que mais cresce e emprega nas metrópoles, é tam-
bém o que provoca a maior quantidade de deslocamentos de pes-
soas na cidade.

Boa parte desses deslocamentos são sistemáticos e ocorrem com 
uma frequência bem definida, sendo mais acentuados nos horários 
comerciais, principalmente no inicio e no final dos expedientes: das 
7 às 10hs e das 17 às 20hs, respectivamente. 

São fluxos e ocupações extremamente importantes que geram es-
paços densos e de grande movimentação de pessoas, potenciali-
zando uma série de outros usos e atividades que necessitam destes 
intensos fluxos para funcionarem adequadamente.  

Quando mal distribuídos pela cidade acabam gerando sérios pro-
blemas por sobrecarregar as infraestruturas e produzir uma super-
população durante o dia e o esvaziamento nos outros períodos [ver 
fig. 018 e fig. 019].

|figura 016|   
setor terciário
produtor de 
espaços para 
serviços

|figura 017|   
Relação do uso de 
escritórios com 
a rua

|figura 018|   
grandes 
deslocamentos
nas cidades

|figura 019|   
infraestrutura 
de transportes
sobrecarregada
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No entanto um edifício de escritórios também não necessita ter um 
contato amblo com a rua, mas diferente das habitações necessita 
ser bem articulado devido ao grande fluxo de pessoas [ver fig. 017]. 
Assim, é extremamente importante que existam estes diferentes 
usos distribuídos pela cidade para que potencializem outras ativida-
des e o desenvolvimento mais equilibrado da metrópole.

USO ARTICULADOR DE FLUXOS - COMERCIOS 

Os espaços destinados ao comercio com lojas, restaurantes, supri-
mentos entre outros, necessitam, naturalmente, de uma articulação 
melhor e mais direta com a cidade [ver fig. 018]. Estes usos devem 
estar estrategicamente localizados, seja para receber o público geral 
ou aqueles que procuram a comercialização de seus produtos (VAR-
GAS, 2001, n.p.) . O abastecimento de mercadorias, bem como a 
carga e a descarga de produtos também devem ser facilitados. 

Estes usos normalmente necessitam de espaços mais abertos e visí-
veis para a exposição de seus produtos, gerando assim uma relação 
visual mais direta com a cidade. Isto favorece o contato entre o in-
terior e o exterior da edificação, fazendo com que os espaços de cir-
culação pública sejam mais vigiados e, consequentemente, seguros. 

Quanto maiores os fluxos de pessoas e facilidade no seu acesso, me-
lhor para o funcionamento destas atividades. Isto não só favorece 

|figura 018|   
Relação do uso 
comercial com 
a rua
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o êxito dos usos comerciais da edificação, como também favorece 
uma condição urbana mais adequada e benéfica para a cidade, ten-
do ruas e calçamentos com maior presença de pessoas usufruindo 
dos espaços públicos e menos espaços vazios e abandonados propí-
cios à deterioração e insegurança. 

Assim, são objeto de análise desta pesquisa as edificações onde são 
propostas circulações públicas ou coletivas com acesso controlado, 
por meio de galerias ou vias comerciais, que se estão dentro de lotes 
privados, sendo articuladoras de diferentes espaços ou atividades 
urbanas, como alternativas que favoreçam às integrações urbanas 
anteriormente exemplificadas.

USOS POLARIZADORES  – ESPAÇOS DE REUNIÃO DE PESSOAS

Há determinadas atividades e usos que tem a capacidade de atrair e 
concentrar um grande número de pessoas. Normalmente, são estas 
atividades que possuem um público mais variável e itinerante, sen-
do mais acentuado em horários específicos. 

Normalmente são atividades destinadas a lazer e entretenimento, 
mas também podem ser atividades profissionais e de serviços. 

Estes usos produzem espaços destinados à concentração de grandes 
populações como: centros de convenções, teatros, cinemas, exposi-

|figura 019|   
Relação de usos 
polarizadores 
com a rua

|figura 020|   
Relação e praças  
com a rua
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ções, restaurantes, atividades esportivas, ou mesmo edifícios insti-
tucionais públicos. 

São atividades importantes pois, devido à esta capacidade de con-
centrar pessoas, podem potencializar outros tipos de usos quando 
combinados. Áreas comerciais e de serviços são atividades que po-
dem se aproveitar desta mesma concentração grande de pessoas.

Por receberem públicos distintos, estes usos e programas também 
precisam ter fácil acesso às circulações públicas e de contatos di-
retos com ruas e calçadas [ver fig. 019]. Os mesmos aspectos de 
articulação, permeabilidade e contato visual presentes no uso co-
mercial se aplicam a estes tipos de atividades. 

DENSIDADES DE CADA USO

Cada atividade tem características próprias de ocupação e popula-
ção. Como cada uso gera um tipo de densidade que varia ao longo 
do tempo e dos dias, foi elaborada uma tabela para a compreensão 
das diferentes populações de cada um deles. 

Adotando o Código de Obras de São Paulo de 1992 que especifica 
a lotação máxima de cada tipo de uso ou atividade, utilizaram-se os 
índices estabelecidos de área mínima (em metros quadrados) ne-
cessária para cada pessoa, de acordo com cada tipo de uso. Esta 

|figura 021|   
quadro de 
densidade por uso  
a partir do calculo 
de lotação do 
código de obras 
de São Paulo
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análise resultou na tabela ao lado [ver fig. 021].

Geralmente, ainda que cada país ou localidade adote um índice 
próprio, este cálculo é somente uma referência comparativa para 
a melhor compreensão das proporções e estimativas de população 
encontradas nos projetos estudados. 

Assim, observamos que o índice para as edificações de uso habita-
cional e para hotel tem densidade inferior aos outros tipos de usos 
(0,07 pessoas/m2 ou 667 pessoas/ha). Junto a isso, deve ser consi-
derado que nos edifícios habitacionais é grande a variação da po-
pulação, registrando uma maior ocupação durante a noite e menor 
durante o dia.

O uso de escritórios tem um público bastante regular que atinge 
uma densidade média (0,14 pessoas/m2 ou 1429 pessoas/ha) e um 
funcionamento contínuo de dia e de tarde nos dias de semana.

Os usos destinados a comércio, serviços gerais e lazer, tem um públi-
co mais flutuante, mas com capacidade de lotação um pouco maior 
e uma densidade de nível médio (0,20 pessoas/m2 ou 2000 pes-
soas/ha). Estes funcionam durante a semana e, muitas vezes, nos 
finais de semana.

Já as escolas tem capacidade de lotação maior tendo uma alta den-
sidade (0,67 pessoas/m2 ou 6667 pessoas/ha). O público se concen-
tra durante o dia e a tarde. Normalmente não funcionam a noite e 

|figura 021|   
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nos finais de semana. 

Programas destinados à reunião de pessoas como: teatro, cinema, exposi-
ções, convenções e restaurantes, tem altíssima densidade (1 pessoa/m2 ou 
10.000 pessoas/ha), e possuem uma variação de público igualmente alta, 
mesmo nos horários de atividade. Funcionam durante o dia, a tarde e a noi-
te, tanto durante a semana como, em sua maioria, nos finais de semana.

PROLONGAMENTO DO USO DO SOLO METROPOLITANO

Cidades de escala metropolitana como São Paulo demandam de um funcio-
namento mais prolongado e, inclusive, já têm atividades e serviços em regi-
me de 24hs como farmácias, supermercados, e outros [ver fig. 022, fig 023, 
fig. 024]. Cada vez mais buscam-se alternativas para atender ao crescimento 
populacional sem o consequente aumento de suas infraestruturas urbanas. 

A produção de uma edificação que prolongue seu funcionamento, ativando 
o solo público por mais tempo pode ser alcançada através de uma adequada 
combinação de usos em seus espaços.

Aproveitando as potencialidades de cada programa, suas diferentes carac-
terísticas e entendendo as compatibilidades de funcionamento de cada ati-
vidade, possibilita-nos trabalhar com combinações infinitas e produzir edifi-
cações que atendam ou contribuam para a resolução de problemas urbanos 
de acordo com cada contexto específico. 

|figura 022|   
Relação do uso 
comercial com 
a rua

|figura 023|   
Relação do uso 
comercial com 
a rua

|figura 024|   
Relação do uso 
comercial com 
a rua
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EDIFICIOS EFICIENTES

Hoje é cada vez mais comum a busca de uma construção mais efi-
cientes energeticamente ou com soluções mais sustentáveis para; 
redução de uso ou consumo de materiais e poluentes, melhorar a 
eficiencia energética de toda cadeia produtiva e o  incentivo a um 
desenvolvimento tecnológico (Roméro, 2012, p. 18) para que se al-
cançe uma produção de edifícios mais eficientes.

Pode-se dizer que essa eficiência se confirma quando, de uma mes-
ma construção, não só se beneficia a infraestrutura urbana, mas 
também a sua própria estrutura, aproveitando muito mais os espa-
ços compartilhados e, possivelmente, os diferentes sistemas imple-
mentados.

As combinações de usos em uma mesma edificação também podem 
produzir construções que potencializem um melhor aproveitamento 
de seus espaços construídos e de instalações compatilhadas redu-
zindo assim a necessidade de duplicação de sistemas resultando em  
um menor consumo de materiais e consequentemente de energia. 

|figura 025|   
Compartilhamento 
de sistemas 
Caixa d'água

|figura 026|   
Compartilhamento 
de espaços
Estacionamentos

|figura 022|   
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comercial com 
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Os edifícios de uso misto, por terem ocupações e funcionamentos 
em diferentes momentos, podem compartilhar instalações e espa-
ços comuns desde que não prejudiquem as suas respectivas ativi-
dades. 

Por exemplo, é possivel conceber um edifício multifuncional que 
compartilhe estacionamentos para habitações e escritórios, dimi-
nuindo assim a necessidade de construção e, consequentemente, 
gastos em obra para vagas de autos em uma mesma edificação. Este 
pode também compartilhar as suas instalações (elétricas, hidráuli-
cas, outras) para otimizar os custos de construção. Questões de ges-
tão administrativa também podem ser minimizadas, considerando 
que, dependendo do funcionamento, a equipe de serviços pode ser 
a mesma [ver fig. 025 e fig. 026]. 

OS USOS MISTOS 

Portanto, diante destas considerações, os edifícios de usos mistos 
demonstram ser um tipo de construção com grande potencialidade 
de transformação, capaz de produzir espaços urbanos mais adaptá-
veis ao atual contexto metropolitano contemporâneo.

Combinando as diferentes potencialidades de cada tipo de uso ofe-

Edifício Habitacional

Edifício Escritórios

Edifício Comerciais

Edifício Reunião  

Praças  
Espaços para lazer
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rece, é possivel produzir uma edificação com usos equilibrados, que seja 
complementar e adequado ao seu contexto [ver fig. 027]. 

Podem também ser utilizados como uma importante ferramenta para ex-
pansão das cidades ou requalificação de áreas desocupadas ou deterio-
radas, compactando e reequilibrando o tecido urbano com a inserção de 
novos tipos de diversidades – de usos, sociais, populacionais, produzindo 
espaços urbanos mais utilizados e seguros e resultando em uma valori-
zação urbana e imobiliária tal como resultados nos exemplos analisados.

Deste modo foram pesquisadas obras já consolidadas de edifícios de uso 
mistos com diversas escalas, tipos de usos, composições volumétricas e 
implantadas em diferentes contextos urbanos, sendo apresentadas na 
lista de obras as de maior relevância para a pesquisa. 

A partir desta lista, foram selecionadas quatro obras distintas para apro-
fundamento das analises arquitetônica e urbana para observar o desem-
penho e as relações produzidas com a cidade.

|figura 027]
Edifício de 
Uso Misto
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A. DEFINIÇÃO DE EDIFICIO DE USO MISTO
(uso misto| multifuncional| plurifuncional| híbrido)
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As edificações definidas pelo uso misto são destinadas aos mais di-
ferentes tipos de utilizações e funções: habitação, trabalho, educa-
ção, lazer, entre outros. 

Ao longo do tempo, devido às transformações sociais, tecnológicas, 
econômicas e legais, os tipos de edificações passaram a ser subdivi-
didos em usos cada vez mais específicos. 

Atualmente, na legislação de uma metrópole como São Paulo (Pla-
no Diretor Estratégico de 2014) existem oitenta e seis categorias 
diferentes de usos que variam de acordo com a sua função, escala 
ou a especificidade da atividade. 

Sem entrar nas especificidades de cada tipo de uso podemos subdi-
vidi-los da seguinte forma: 

	 Edificações habitacionais (unidades unifamiliares ou cole-
tivas); 

	 Edificações de serviço de hospedagem ou moradia (hotéis, 
flats e etc.);

	 Edificações de serviços profissionais diversos (escritórios);

	 Edificações comerciais (comércio de produtos e restauran-
tes);

	 Edificações educacionais (escolas, universidades, centro 
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educacionais e etc.);  

	 Edificações culturais (museus, galerias, teatros, cinemas e 
etc.);

	 Edificações esportivas (ginásios esportivos, quadras des-
portivas, etc.);

	 Edificações industriais (todos os tipos de industrias);

	 Edificações de armazenamento (guarda de bens e produ-
tos, depósitos e etc.);

	 Edificações para serviços de saúde (hospitais, clinicas e 
etc.);

	 Edificações institucionais (órgãos públicos ou 
governamentais);

	 Edificações para estacionamento (garagem de automóveis, 
bicicletas e etc.) e

	 Edificações de infraestrutura urbana (terminais de trans-
portes coletivos, abastecimentos energia, luz e etc.).
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Assim, podemos estabelecer a seguinte definição: 

EDIFÍCIO DE USO MISTO É UMA TIPOLOGIA QUE MESCLA, AO ME-
NOS, DOIS TIPOS DE USOS EM UM MESMO TERRENO E EM UMA 
MESMA EDIFICAÇÃO.

Os Edifícios de Uso Misto também podem ser identificados como: 

	 Edifício de Múltiplo Uso;

	 Edifício Multifuncional;

	 Edifício Polifuncional e

	 Edifício Híbrido.

O termo “Uso Misto” ou, em inglês, Mixed Use, tem sua origem no 
latim, cuja palavra mixtus – particípio passado de miscere – signifi-
ca misturar. (Dicionario Michaelis e < http://origemdapalavra.com.
br/> Acessado em: 10 março 2017).

Os termos “Múltiplo Uso, Multifuncional, Polifuncional ou Híbrido”, 
podem, em determinadas ocasiões, ser confundidos com edifica-
ções que abrigam inúmeras atividades, porém de uso temporário 
ou transitório. Exemplos disso podem ser os espaços dedicados a 
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eventos, exposições ou apresentações, tal como o Palácio de Cristal 
de Joseph Paxton (1851) ou o Fun Palace de Cedric Price (1961). 
Apesar da flexibilidade característica destes exemplos ser uma qua-
lidade espacial a ser analisada, os edifícios de uso exclusivamente 
efêmero não fazem parte do objeto desta pesquisa.

Assim, foi adotado o termo Uso Misto por direcionar melhor o seu 
significado ao objetivo da pesquisa, que é o de analisar o funciona-
mento de edificações que têm usos diferentes e misturados numa 
mesma construção, observando todas as relações e articulações 
produzidas por este tipo de diversidade.  

ANTECEDENTES

A multifuncionalidade existe desde as origens de nossas constru-
ções, onde uma casa abrigava, num mesmo local, diversas funções 
fundamentais ao ser humano: habitar, trabalhar na produção de 
artefatos e utensílios, lazer, entre outras misturas de atividades.  

PRIMEIROS POLARIZADORES

Os castelos, os templos religiosos, os palácios e as grandes cons-
truções do passado também abrigavam diferentes atividades numa 
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mesma edificação. Além de protegerem e darem segurança aos 
seus habitantes, elas também abrigavam os espaços de morar, tra-
balhar, alimentar e entreter, sem contar outros usos que variavam 
segundo a sua escala e importância. 

Desse modo, pode-se observar que estas edificações eram verda-
deiros marcos polarizadores por se encontrarem em localizações 
estratégicas que as estabeleciam como importantes rotas comer-
ciais e fluxos territoriais. Isso fazia com que concentrassem a ocu-
pação populacional em suas proximidades, bem como que abrigas-
sem uma grande diversidade de atividades.

CONSTRUÇÃO NA ESCALA PEQUENA 

Mesmo possuindo uma grande variedade de escalas, a arquitetura 
das residências que também abrigavam a área de trabalho de seus 
moradores é um caso igualmente relevante do passado. Podemos 
identificar nos tradicionais sobrados portugueses um exemplo dis-
so: o morador aproveitava seu lote para edificar tanto sua moradia 
como seu local de trabalho. Por vezes, estes espaços eram orga-
nizados verticalmente, encontrando-se a habitação no pavimento 
superior e a área de trabalho no pavimento térreo, cujo acesso era 
voltado diretamente para a rua. Em outros casos, eram organizados 
horizontalmente, com a habitação ocupando os fundos ou a frente 
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do lote, de acordo com a prioridade dada aos espaços ou à necessi-
dade da área de trabalho ter acesso direto à rua.

MODERNISMO E A SEPARAÇÃO DOS USOS

Na história da arquitetura, os usos sempre puderam estar integra-
dos em uma mesma edificação. Porém, no Século XX, as organi-
zações das cidades acabaram sendo profundamente revistas em 
função do elevado crescimento populacional ocorrido e das suas 
reconstruções após as grandes guerras. 

Isto se deu, principalmente, após a disseminação da Carta de Ate-
nas, manifesto urbanístico de 1933 que previa uma clara separa-
ção e setorização dos usos e atividades distribuídas nas cidades. 
Imaginava-se que organizando os usos na cidade, esta funcionaria 
melhor e de modo mais eficiente, tendo como auxilio determinan-
te um novo sistema de transporte articulador: os veículos a motor. 
(Irazábal, 2001 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqui-
textos/02.019/821> Acessado em 10 março 2017)

Assim, a cidade poderia crescer e se expandir mais facilmente, es-
truturando-se através de espaços produzidos especificamente para 
cada uso ou função. Isso possibilitou que as cidades atendessem 
de modo hábil ao grande crescimento urbano que ocorria naquela 
época. 
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Em tempos distintos, muitas cidades passaram a adotar este tipo 
de organização urbana por meio de normativas em suas legislações 
que estabeleciam a separação de seus usos. Com isto, as edifica-
ções também passaram a ser definidas por programas e usos únicos 
e exclusivos, impossibilitando qualquer tipo de mistura. 

PÓS-MODERNISMO

Com o passar do tempo, este tipo de separação se mostrou ina-
dequada para a estrutura urbana das grandes cidades. Os proble-
mas decorrentes desta segregação de usos geraram uma série de 
questionamentos e reflexões, resultando numa densa revisão dos 
princípios modernos ao longo da década de 1960.

Entre os questionamentos mais relevantes destes princípios esta-
vam: a ociosidade dos centros urbanos em determinados horários 
e aos finais de semana, a perda ou deterioração de vias e espaços 
públicos identificados com a sociedade, a carência de espaços de 
interação social, a falta de articulação dos edifícios com a malha ur-
bana correspondente e a relação inadequada das edificações com 
os usos necessários à vida urbana.

Assim, em contraposição a este tipo de cidade que produzia edifica-
ções monofuncionais, em “Arquitetura Plurifuncional no Contexto 
Urbano” (Zeidler 1983) foram analisados os primeiros casos de edi-
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fícios de usos mistos que buscavam uma articulação urbana mais 
integrada à cidade.

DELIRIOUS NEW YORK E REM KOOLHAAS

Os arranha-céus de Nova Iorque do início do Século XX são consi-
derados por muitos, o berço das edificações contemporâneas de 
uso misto.  

Manhattan é a pedra roseta do século XX. Não só uma 
boa parte de sua superfície esta ocupada por mutações 
arquitetônicas (Central Park e os Arranha céus), 
fragmentos utópicos (Rockfeller Center e o edifício da 
ONU) e fenômenos irracionais (Radio City Music Hall)... Es-
pecialmente entre 1890 à 1940, uma nova cultura (a “era 
da máquina”) elegeu como laboratório Manhattan: uma 
ilha mítica onde a invenção e é posta à prova um modo de 
vida metropolitano e sua arquitetura consequente podiam 
aplicar-se como um experimento coletivo em que a cidade 
inteira se converta em uma fábrica de experiência artificial, 
onde o real e o natural deixam de existir.  (Koolhaas, 1978, 
p.9)

Em seu manifesto escrito em 1978 sobre a cidade de Nova Iorque 
e intitulado Delirious New York, Rem Koolhaas analisa uma série 
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de arranha-céus e outras edificações – construídas ou planejadas 
– da ilha de Manhattan e seus arredores. É a partir deste estudo 
que ele estabelece uma série de relações e analogias que se torna-
riam fundamentais para a compreensão da cidade contemporânea 
e de sua arquitetura. Futuramente, estas mesmas experiências que 
derivaram da análise das existências que ocorriam no fenômeno 
urbano, seriam reinterpretadas pelo próprio autor em suas obras, 
influenciando, posteriormente, boa parte da produção arquitetôni-
ca contemporânea.

EDIFÍFIO DE USO TOTAL

A Torre do Globo foi um projeto em Coney Island de 1906 que bus-
cou construir um complexo de usos diversos com capacidade simul-
tânea de mais de 50.000 pessoas. Seus espaços somavam um total 
de aproximadamente 460.000m2 na forma de um globo de 180 
metros de altura. (Koolhaas, 1978, p.73)

Estavam previstos diversos programas destinados ao entreteni-
mento como: teatros, restaurantes, pista de patinação, hipódromo, 
locais de eventos, áreas de exposições, hotel para hospedagem, 
jardim de palmeiras, observatório e estação meteorológica, todos 
distribuídos em seus vários níveis, gerando um mundo dentro de 
outro.
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Em função de sua escala, da grande quantidade e diversidade de 
seus programas, o projeto buscava fomentar o uso e o funciona-
mento contínuos de seus espaços.

Ainda que o projeto não tenha sido executado, a intenção de se 
criar um edifício de uso total – ou 24hs – evidencia a viabilidade e a 
pertinência destas ideias no contexto das atuais cidades metropo-
litanas, caracterizadas por uma grande demanda de espaços e usos 
diversos, que podem muito bem ser compartilhados numa mesma 
edificação. 

Na própria obra construída de Rem Koolhaas podemos observar 
esta intenção de se agrupar grandes conglomerações programáti-
cas. Projetos como o Euralille, o Terminal marítimo Zeebrugge e o 
edifício De Rotterdam são exemplos claros dessa preocupação.

UMA NOVA TIPOLOGIA

Os edifícios denominados híbridos, como são referenciados em 
This is Hybrid (Javier Mozas 2011, p.13), também são exemplos 
que abrigam diferentes usos numa mesma construção. Nos casos 
analisados nesta pesquisa, considera-se que a combinação de usos 
produz uma nova tipologia de edificações com volumetria e identi-
dade próprias. Tal como um organismo vivo, a mistura de seus usos 
resulta em uma tipologia híbrida, caracterizada por uma grande ca-
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pacidade de transformação e adaptação ao seu respectivo contexto 
metropolitano.  

Que forças, próprias do século XX, impõe a combinação do 
programa sobre a forma arquitetônica? A concentração de 
muitas atividades sociais dilata e cria um tipo edificatório 
puro. Se forem examinadas as formas, abandonadas ante-
riormente, seriam acopladas a cidade moderna para gerar 
edifícios que poderiam erigir como uma antitipologia. Ste-
ven Holl e Joseph Fenton, (Per, Mozas, Arpa. 2011, p.6.)

Diante desta discussão sobre como a expressão destes edifícios 
pode gerar uma nova tipologia – ou uma antitipologia, como ar-
gumenta Steven Holl – retoma-se a questão sobre a relação entre 
forma e função. 

Para edifícios de uso misto esta relação é extremamente abrangen-
te podendo ser concebidas segundo os mais diferentes pontos de 
vista e nas mais diferentes escalas.
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B. SELEÇÃO DE OBRAS
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Para a seleção de quatro casos a serem analisados, foi pesquisada a 
produção de edifícios de usos mistos segundo quatro condicionan-
tes principais: 

O USO MISTO

Para a construção de um panorama mais amplo da pesquisa, os ti-
pos de combinações de programas das edificações selecionadas são 
bem diversificados. 

Independente da quantidade e da proporção de cada uso foi funda-
mental que estas edificações tivessem atividades que prolongassem 
os usos e a ocupação do solo urbano. Desse modo, a combinação de 
usos dos edifícios selecionados contém programas que fomentam 
atividades diurnas e noturnas

Assim, todas as edificações selecionadas têm misturados, no míni-
mo, dois tipos de usos além de, necessariamente, terem em seu 
programa o uso habitacional, atividade fundamental para a cidade 
contemporânea. 

O LUGAR

Todas as obras escolhidas estão implantadas em diferentes situa-
ções de cidade, mas sempre dentro de contextos urbanos para que 
sejam analisadas fundamentalmente a sua relação com os edifícios, 
podendo ou não estar localizadas em outros países. Deste modo, 

foram pesquisados os mais diferentes tipos de experiências, com as 
mais distintas características e condicionantes contextuais. 

A CONTEMPORANEIDADE

Não foi definido um recorte temporal específico para esta seleção. 
No entanto, foram selecionadas obras que consideram e respon-
dem de diferentes formas às questões e problemas das metrópoles 
contemporâneas. 

Todos os edifícios de uso misto estudados, necessariamente, têm 
suas obras já concluídas e em plena utilização para que pudessem 
ser verificados e analisados o seu funcionamento e a sua ocupação.

AS ESCALAS

Outro critério importante para a seleção das obras foi a busca por 
edificações de diferentes escalas. Assim, foram analisadas conforme 
as suas dimensões e os diferentes impactos que produzem em seus 
respectivos contextos. 

Foram analisadas também as diferentes relações de escala que cada 
edificação produz com a cidade – relações na escala da cidade, na 
escala de seu contexto urbano e, principalmente, na escala humana.
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C. LISTA DE OBRAS
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 Assim, de acordo com as premissas estabelecidas para seleção das 
obras estabelecidas no capítulo anterior, foram selecionadas estu-
dadas preliminarmente vinte e quatro obras com características e 
configurações diferentes para seleção definitiva dos quatro casos  
analisados de modo aprofundado.   

Para apresentação desta lista de obras preliminar, foram distribuidas 
segundo sua escala, de acordo com a metragem quadrada construí-
da organizada de modo crescente, sendo subdividida:

ESCALA PEQUENA - É uma edificação de uso misto pequena, carac-
terizada por sobrados com área construída de até mil metros qua-
drados (1.000m2).

ESCALA MÉDIA - É uma edificação de médio porte com área cons-
truída a partir de mil metros quadrados (1.000m2), até dez mil me-
tros quadrados (10.000m2).

ESCALA GRANDE - É uma edificação de médio porte com área cons-
truída a partir de dez mil metros quadrados (10.000m2), até trinta 
mil metros quadrados (30.000m2).

ESCALA DA URBANA - É uma edificação ou conjunto de edificações 
de grande porte. Têm área construída a partir de trinta mil metros 
quadrados (30.000m2).
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OBRA HIGASHI HAYASHIGUCHI

LOCAL  SHIGA, JAPAN 
PROJETO ALTS DESIGN OFFICE 
ANO 2014
ÁREA  100 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C004|   
fachada frontal

|figura C005|   
planta do térreo

|figura C006|   
corte transversal

|figura C007|   
vista interna

escala P
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OBRA GALPÃO BARRA FUNDA (Galpão reformado em São Paulo)

LOCAL  BARRA FUNDA, SÂO PAULO
PROJETO MARIA LUIZA CORRÊIA
ANO  2008
ÁREA 166 m2

USOS HABITACIONAL
 ESCRITÓRIO

|figura C001|   
fachada frontal

|figura C002|   
planta do 
terreo e planta 
do pavimento 
superior

|figura C003|   
vistas internas

escala P
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OBRA  THE WEST VILLAGE 

LOCAL  SEUL, COREIA DO SUL 
PROJETO DOOJIN HWANG ARCHITECTS 
ANO 2011
ÁREA  209 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C008|   
fachada frontal

|figura C009|   
planta do térreo

|figura C010|   
corte transversal

|figura C011|   
fachada posterior

escala P
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|figura C012|   
fachada frontal

|figura C013|   
planta do térreo

|figura C014|   
corte longitudinal

|figura C015|   
vista cobertura

OBRA BILLBOARD

LOCAL  SUZUKA, MIE PREFECTURE, JAPAN
PROJETO  +S/SHINTARO MATSUSHITA+TAKASHI SUZUKI
ANO  2014
ÁREA  442 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

escala P

|figura C008|   
fachada frontal

|figura C009|   
planta do térreo

|figura C010|   
corte transversal

|figura C011|   
fachada posterior
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OBRA FACTORY LIFE (Galpão reformado)

LOCAL KAPELLESTRAAT, WAARSCHOOT, BELGICA
PROJETO  JULIE D’AUBIOUL
ANO  2012
ÁREA  860 m2

USOS HABITACIONAL
 ESCRITÓRIO

|figura C016|   
vista interna

|figura C017|   
planta do térreo

|figura C018|   
corte longitudinal

|figura C019|   
vista interna

escala P
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OBRA  MERIDIAN 105 ARCHITECTURE

LOCAL   WEST 35TH AVENUE, DENVER,USA
PROJETO  MERIDIAN 105 ARCHITECTURE
ANO 2014
ÁREA  4.676 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C020|   
vista fachadas 
laterais

|figura C021|   
planta do térreo

|figura C022|   
elevação oeste

|figura C023|   
vista frontal

escala M
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OBRA  L 'ARBORETUM

LOCAL  47 RUE JEAN PROUVÉ, FRANÇA
PROJETO COLDEFY & ASSOCIÉS ARCHITECTES URBANISTES
ANO 2013
ÁREA  9.800 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C024|   
vista da rua

|figura C025| 
Planta do térreo  

|figura C026|   
Corte transversal

escala M
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|figura C024|   
vista da rua

|figura C025| 
Planta do térreo  

|figura C026|   
Corte transversal

OBRA  UPTOWN

LOCAL  CLEVELAND, UNITED STATES
PROJETO STANLEY SAITOWITZ | NATOMA ARCHITECTS
ANO 2012
ÁREA  16.000 m²

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C070|   

|figura C071|   
diagrama de fluxos

|figura C072|   
cortes

|figura C073|   

|figura C074|   

escala G



LISTA DE OBRAS

64

OBRA REABILITAÇÃO DO MERCADO DE SANTA CATERINA
 

LOCAL  BARCELONA, ESPANHA
PROJETO ENRIC MIRALLES, BENEDETTA TAGLIABUE
ANO  1997-2005
ÁREA  17.533 m2

USOS HABITACIONAL
 MERCADO 

|figura C031|   
vista aérea

|figura C032|  
planta do térreo

|figura C033|   
cortes

escala G
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OBRA HILLSIDE TERRACE COMPLEX 

LOCAL  TOKIO, JAPÃO
PROJETO  FUMIHIKO MAKI, MAKOTO MOTOKURA
ANO  1969-1992
ÁREA  18.916m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 INSTITUCIONAL
 ESCRITÓRIOS

|figura C027|   
vista aérea

|figura C028|   
planta do térreo

|figura C029|   
vista da rua

|figura C030|   
vista aérea

escala G

|figura C031|   
vista aérea

|figura C032|  
planta do térreo

|figura C033|   
cortes
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OBRA  P10 MIXED USE BUILDING

LOCAL  SPLIT, CROATIA
PROJETO STUDIO UP / LEA PELIVAN + TOMA PLEJIC
ANO 2009
ÁREA  21.600 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C034|   
vista aérea

|figura C035|   
diagrama 
explodido

|figura C036|   
vista da rua

escala G
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OBRA SOLID 18

LOCAL  DIEMERPARKLAAN 76, AMSTERDAM
PROJETO CLAUS EN KAAN 
ANO  2010
ÁREA  21.950 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 ESCRITORIOS

|figura C037|   
vista frontal

|figura C038|   
planta do térreo

|figura C039|   
corte transversal

|figura C040|   
vista aérea

escala G
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OBRA LA LIBERTÉ

LOCAL  GRONINGEN, HOLANDA
PROJETO  DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE
ANO  2011
ÁREA  23.400 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C041|   
vista da rua

|figura C042|   
planta do térreo

|figura C043|   
cortes transversal

|figura C044|   
vista da rua

escala G



LISTA DE OBRAS

69

OBRA  DE KAREL DOORMAN (galeria comercial preexistente)

LOCAL  ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
PROJETO IBELINGS VAN TILBURG ARCHITECTEN
ANO 2012 (1948 ORIGINAL)
ÁREA  25.000 m2 (10.500ampliação + 11.500 + 3.000)

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C045|   
vista aérea

|figura C046|   
planta de situação

|figura C047|   

|figura C048|   

escala G
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OBRA LE MONOLITHE (complexo de edificios integrados)

LOCAL  LYON, FRANÇA
PROJETO  MRVDV, MANUELLE GAUTRAND, ECDM E ERIK VAN EGERAAT, WEST 8
ANO  2004-2010
ÁREA  32.500 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C049|   
vista da rua

|figura C050|   
planta

|figura C051|   
corte transversal

|figura C052|   
vista interna

escala U
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OBRA  1111 LINCOLN ROAD (edificio garagem)

LOCAL  MIAMI BEACH, FLORIDA, USA
PROJETO HERZOG & DE MEURON
ANO 2005-2008 
ÁREA  37.190 m2 (22.575 ampliação + 12.635 existente + 1.980 anexo)

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 EVENTOS
 ESTACIONAMENTO

|figura C053|   
planta do térreo

|figura C054|   
corte transversal

|figura C055|   
vista interna

escala U

|figura C049|   
vista da rua

|figura C050|   
planta

|figura C051|   
corte transversal

|figura C052|   
vista interna
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OBRA DE CITADEL (quadra multifuncional)

LOCAL ALMERE, HOLANDA
PROJETO  CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, OMA (Plano urbano)
ANO  2013
ÁREA  45.000 m2

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL

|figura C056|   
vista aérea

|figura C057|   
planta do térreo

|figura C058|   
cortes

|figura C059|   
vista da rua de 
pedestres interna

escala U
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OBRA ONE CENTRAL PARK (EDIFÍCIO COMO MARCO SIMBÓLICO)

LOCAL  SIDNEY, AUSTRÁLIA
PROJETO  ATELIERS JEAN NOUVEL, PTW ARCHITECTS, PATRICK BLANC
ANO  2014
ÁREA  64.000 m2 

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 ESCRITÓRIOS

|figura C060|   
foto geral do 
edifício

|figura C061|   
planta 

|figura C062   
corte longitudinal

|figura C063|  
vista aérea 

escala U

|figura C056|   
vista aérea

|figura C057|   
planta do térreo

|figura C058|   
cortes

|figura C059|   
vista da rua de 
pedestres interna
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OBRA  MARKET HALL

LOCAL  ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
PROJETO MRVDV
ANO 2012 
ÁREA  77.200m2 

USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 MERCADO

|figura C064|   
vista da rua

|figura C065|   
planta do térreo

|figura C066|   
corte transversal

escala U
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|figura C064|   
vista da rua

|figura C065|   
planta do térreo

|figura C066|   
corte transversal

OBRA  HORIZONTAL SKYSCRAPER – VANKE CENTER

LOCAL  SHENZEN, CHINA
PROJETO STEVEN HOLL ARCHITECTS
ANO 2006-2009
ÁREA  120.445m2

USOS HABITACIONAL
 ESCRITÓRIOS
 HOTEL

|figura C085|   
viata geral

|figura C086|   
desenho 
esquemático
do autor

|figura C087| 
distribuição 
dos usos  

|figura C088|
 vista interna

escala U
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OBRA  DE ROTTERDAM

LOCAL  ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
PROJETO OMA
ANO 2013
ÁREA  162.000 m²
USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 ESCRITÓRIO
 HOTEL
 LAZER

|figura C067|   
vista aérea

|figura C068|   
diagrama de usos

|figura C069|   
maquetes 

escala U
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OBRA  LINKED HYBRID

LOCAL  BEIJING, CHINA
PROJETO STEVEN HOLL ARCHITECTS
ANO 2009
ÁREA  221.426m2
USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 INSTITUCIONAL
 LAZER

|figura C075|   
vista da área 
central

|figura C076|   
implantação

|figura C077|   
diagrama de
orgaizaçao dos 
programas

escala U

|figura C067|   
vista aérea

|figura C068|   
diagrama de usos

|figura C069|   
maquetes 
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OBRA  SHINONOME CANAL COURT

LOCAL  TOQUIO. JAPÃO
PROJETO TOYO ITO, KENGO KUMA, RIKEN YAMAMOTO, YAMA ARCHITECTS, 
 ADH ARCHITECTS, MAKOTO MOTOKURA
ANO 2003-05
ÁREA  241.060m2
USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 INSTITUCIONAL

|figura C078|   
vista da rua de 
pedestres interna

|figura C079|   
planta

|figura C080|   
corte transversal

|figura C081|   
vista da rua de 
pedesrtes interna

escala U
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OBRA  ROPPONGI HILLS

LOCAL  TOQUIO, JAPÃO
PROJETO KOHN PETERSEN FOX
ANO 2003
ÁREA  760.000m2 
USOS HABITACIONAL
 COMERCIAL
 ESCRITÓRIOS
 INSTITUCIONAL
 LAZER

|figura C082|   
vista aérea do 
complexo

|figura C083|   
distribuição dos
usos de cada 
edificio

|figura C084|   
espaço público 
de circulação

escala U
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D. ESTUDO DE QUATRO CASOS
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CASOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE

Foram selecionadas quatro obras referenciais e complementares de 
edifícios de uso misto, para estudo e produção de elementos gráfico 
tendo cada caso características e configurações distintas para com-
preensão das diferentes possiblidades e potencialidades deste tipo 
de edificação.

DE ROTTERDAM - Edifício vertical de escala urbana que contem seis 
tipos de programas diferentes, derivado do plano urbano de expan-
são e adensamento das áreas portuárias desativadas da cidade de 
Rotterdam.  A construção tem um altíssimo aproveitamento do solo 
– 44 vezes o terreno - sendo uma nova referência na escala urbana. 

CITADEL - Construção de uma quadra de 130 x 130m completamente 
aberta e permeável com dois tipos de usos. Foi concebida a partir 
de um plano urbano de produção de uma nova centralidade para a 
cidade com a criação de uma nova topografia artificial.

LINKED HYBRID - Complexo de edifícios com diferentes usos, com 
térreo completamente permeável e também articulados por circula-
ção através de passarelas elevadas. 

HILLSIDE TERRACE COMPLEX - Conjunto de pequenas edificações 
multifuncionais construídas em fase ao longo de trinta anos. São 
completamente integradas a cidade e articuladas entre si, conforme 
plano urbano elaborado por Fumihiko Maki.

MÉTODOS DE ANÁLISE GRÁFICA ADOTADOS

Metodo gráfico baseado em Mozas, Per e Arpa 
Método gráfico baseado em Geoffrey H. Baker 
Método gráfico baseado em Simon Unwin 
Método gráfico baseado em Francis Ching
Método gráfico baseado em Michael Pause e Roger Clark 

ELEMENTOS DE ANÁLISE 

Serão analisadas as diferentes relações urbanas criadas por estas 
edificações, compreendendo os tipos de articulações e fluxos pro-
duzidos, o funcionamento específico para cada tipo de programa ou 
uso associado, além de verificar o tempo de uso e ocupação efetiva 
em cada caso. 

1. USOS MISTOS 
2. COMPOSIÇÃO VOLUMETRICA
3. IMPLANTAÇÃO E ESPACIALIDADE
4. DOMINIO PÚBLICO AO PRIVADO 
5. PERMEABILIDADE AO LOTE 
6. PERÍMETROS ATIVOS
7. ARTICULAÇÃO URBANA
8. ACESSOS E CIRCULAÇÕES 
9. ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS 
10. USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO
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DE ROTTERDAM CITADEL

|figura D003|   
implantação
geral 
Rotterdam
escala 1:5.000

|figura D001|   
volumetria geral 
Rotterdam

|figura D004|   
implantação
geral 
Citadel
escala 1:5.000

|figura D002|   
volumetria geral 
Citadel
(obs os quatro 
modelos na 
mesma escala)
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LINKED HYBRID HILLSIDE TERRACE COMPLEX

|figura D003|   
implantação
geral 
Rotterdam
escala 1:5.000

|figura D007|   
implantação
geral 
Linked Hybrid
escala 1:5.000

|figura D001|   
volumetria geral 
Rotterdam

|figura D005|   
volumetria geral 
Linked Hybrid

|figura D004|   
implantação
geral 
Citadel
escala 1:5.000

|figura D008|   
implantação
geral 
Hillside
escala 1:5.000

|figura D006|   
volumetria geral 
Hillside
(obs os quatro 
modelos na 
mesma escala)
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1. USOS MISTOS 

Analise da proporção e quantificação dos diferentes tipos de usos na 
edificação, observando sua organização espacial e localização. Serão 
analisados também os tipos de compartilhamento de usos e espaços 
(métodos de análise gráfica baseados em Per, Mozas e Arpa).

2. COMPOSIÇÃO VOLUMETRICA

Analise da composição formal da edificação, estudando as suas rela-
ções volumétricas em diferentes escalas: 

	 Relações na escala da cidade; (métodos de análise gráfica 
baseados em G.Baker)

	 Relações na escala do contexto urbano; (métodos de análi-
se gráfica baseados em G.Baker)

	 Relações na escala humana e (métodos de análise gráfica 
baseados em F. Ching)

	 Relações de cheios e vazios (métodos de análise gráfica ba-
seados em Per Mozas e Arpa).

3. IMPLANTAÇÃO

Análise da ocupação e implantação do edifício no lote, estudando a 
projeção dos diferentes níveis da edificação no terreno.

Análise da concepção espacial do edifício, destacando principalmen-
te a relação entre os espaços cheios e os espaços vazios (métodos 
de análise gráfica baseados em Clarke e Pause).

4. PERMEABILIDADE AO LOTE 

Análise da permeabilidade e da porosidade da edificação, observan-
do o seu tipo de integração ou desenho, com relação aos limites de 
seu respectivo lote (métodos de análise gráfica baseados em Per, 
Mozas e Arpa).

5. PERÍMETROS ATIVOS

Análise dos elementos de vedação e dos programas propostos nos 
perímetros da edificação, estudando a relação entre o seu interior 
e o seu exterior. Isso permite verificar o quanto favorecem ou po-
tencializam a circulação e uso das áreas públicas, produção de am-
bientes com mais movimentação ou contato visual e, consequente-
mente, sua segurança – todos igualmente benéficos para a cidade 
(métodos de análise gráfica baseados em Per, Mozas e Arpa).

6. ARTICULAÇÃO URBANA

Análise dos espaços públicos e dos fluxos e conexões existentes nos 
arredores da edificação, estudando as relações de articulações e cir-
culações com o contexto urbano por ela produzidas através de vias 
e galerias, pátios e etc.. (métodos de análise gráfica baseados em S. 
Unwin).
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7. DOMINIO PÚBLICO AO PRIVADO 

Análise da localização e da disposição dos tipos de domínios na edifi-
cação. Nesta análise, cada um dos casos foi classificado em uma das 
quatro categorias de domínio (métodos de análise gráfica baseados 
em Per, Mozas e Arpa):

público (área de livre acesso com uso completamente público), 

semi-público (área de acesso controlado com uso público ou 
privado), 

privativo coletivo (área de acesso controlado, de uso coletivo) 

privativo exclusivo (área de acesso controlado, de uso privado do 
proprietário).

8. ACESSOS E CIRCULAÇÕES 

Análise da localização de todos os acessos previstos para pedestres, 
veículos e apoio para serviços, estudando as suas características, 
proporções e dimensionamentos básicos. 

Análise da disposição e da quantidade dos diferentes tipos de circu-
lações (verticais e horizontais) da edificação para observação de seu 
funcionamento para cada programa. (métodos de análise gráfica ba-
seados em G. Baker).

9. ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS 

Análise dos diferentes espaços construídos e associados à sua estru-
tura física para determinação das características do tipo de espaços 
da edificação (Polivalente, Flexível e Restrito)* (Lassance pag. 89). 
Espaço Polivalente: altíssima capacidade de mudança e transforma-
ção que o permite se adaptar a diferentes tipos de programas. Espa-
ço Flexível: pode ser adaptado a outro tipo de programa similar, pois 
tem restrições espaciais estruturais (altura limitante, quantidade de 
apoios estruturas). Espaço Restrito: destinado ao uso exclusivo do 
tipo de programa já determinado. (métodos de análise gráfica ba-
seados em Clark e Pause).

10. OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO 

Análise do funcionamento da edificação ao longo de todo o dia 
(24hs), observando a dinâmica de uso do edifício e o impacto em 
seus arredores nos diferentes períodos: madrugada (0 às 8hs), dia 
(8 às 18hs) e noite (18 às 24hs), ao longo da semana considerando 
a diferença entre os dias de semana e os finais de semana. A partir 
desta análise, poderá ser constatada a eficiência da edificação de 
uso misto, observando se, tanto nela como no solo da cidade, tor-
nam-se prolongados ou não (métodos de análise gráfica baseados 
em Per, Mozas e Arpa).
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|figura D101|  
foto do Rio Niewue 
Maas
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DE ROTTERDAM

Local:    Roterdã, Holanda
Ano Projeto:   1998 a 2007
Ano Obra:  2009 a 2013
Projeto:   OMA - Rem Koolhaas, Reinier de 
Graaf, Ellen van Loon 
Cliente:   De Rotterdam CV, La Haya
Área construída:  162.000m2

Usos Mistos:  Habitacional
   Escritório
   Hotel com centro de convenções
   Entretenimento
   Comércio (Loja e Restaurante)
   Estacionamento
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INTRODUÇÃO

De Rotterdam é um edifício de uso misto de grande escala, com área 
construída de 162.000m2 e com alta densidade. 1

É uma edificação referencial desta categoria, pois sintetiza uma série 
de conceitos e ideais defendidos por seu autor, REM KOOLHAAS,  de 
como a arquitetura contemporânea deve se relacionar com as gran-
des metrópoles.

Este é um projeto para a escala da cidade e que buscou implantar 
e expressar a transformação e o desenvolvimento da cidade de Ro-
tterdam. A construção ocupou intensamente uma área subutilizada 
próxima ao centro histórico, o que potencializou sua adensamento, 
tornando-o um dos elementos mais simbólicos desta rearticulação 
e expansão da cidade, sendo produzido através da iniciativa privada

|figura D102|   
Cidade de 
Rotterdam
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De Rotterdam

Tal como previsto no plano urbano, buscou estimular a transfor-
mação desta região portuária subutilizada de privilegiada localiza-
ção, a somente 1km do centro da cidade, para a ocupação de uma 
nova centralidade como uma extensão do centro antigo, com gran-
de adensamento e de intensa utilização (KOP VAN ZUID. Disponivel 
em: <http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html> 
Acesso em 10 março 2017). 

Foi proposto um edifício monumental de escala diferenciada para os 
padrões das cidades europeias, com muita diversidade de atividades 
e contendo os principais usos para ocupação do terreno: escritórios, 
residências, hotel, áreas de entretenimento e lazer, comércios e es-
tacionamentos de apoio aos programas.

Esta diversidade é responsável por gerar uma grande quantidade de 
fluxos e, consequentemente, a utilização mais intensa do solo urba-
no em maior quantidade e por tempo mais prolongado.

Projeta pelo escritório holandês Office for Metropolitan Architectu-
re (OMA), tornou-se uma obra síntese de uma série de conceitos 
estudados e desenvolvidos por seu próprio sócio fundador, Rem 
Koolhaas.

|figura D103|   
Edifício
De Rotterdam
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O edifício é parte de um plano urbano chamado Kop van Zuid ur-
ban redevelopment* de 1983, liderado pelos urbanistas e arquitetos 
Riek Bakker e Teun Koolhaas, e que previa uma macro reorganização 
urbana e econômica de Rotterdam, criando uma articulação com-
pleta entre o norte e o sul da cidade. (KOP VAN ZUID. Disponivel 
em: <http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html> 
Acesso em 10 março 2017).

O Plano previa uma nova conexão de ambos os lados do rio Niewe 
Maas através da ponte Erasmus, que permitiria uma interligação di-
reta do centro antigo da cidade com estas áreas abandonadas e an-
tes destinadas às instalações portuárias (o porto foi deslocado mais 
próximo do encontro com o mar) possibilitando, assim, um novo de-
senvolvimento urbano [ver fig.D104, D105, D106 e D107 ]. 

O projeto do edifício De Rotterdam foi iniciado em 1998 para ser 
executado em sequência. No entanto após os ataques às torres do 
World Trade Center de Nova Iorque em 11 de setembro de 2001, o 
projeto foi interrompido e só foi retomado em 2007-2008 com sig-
nificativas modificações, principalmente nos programas do embasa-
mento, sendo construído entre os anos de 2009 a 2013 .

|figura D104|   
plano urbano
Kop van Zuid

|figura D105|   
Local destinado
ao De Rotterdam
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De Rotterdam

Nós começamos em 1998, mas em 2001 houve o 11 de setembro 
e criamos uma espiral descendente. Aí veio 2008 (fim da reces-
são) e quase não tivemos momentos de que aconteceria. Mas a 
ironia é que por causa da última crise o preço do edifício baixou, 
e foi possível trabalhar com empreiteiros alemães pela primeira 
vez na Holanda. Assim, a primeira crise quase matou o projeto, 
mas a segunda o reviveu”. Rem Koolhaas 2013 (Dezeen. Dispo-
nivel em: <https://www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotterdam
-rem-koolhaas-transcript/> Acessodo em: 10 março 2017)

|figura D107|   
mapa  do plano 
urbano

|figura D106|   
plano urbano
distritos
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PROJETO - DESENHOS

1 subsolo

T érreo

1 pavimento

2 pavimento

obs: desenhos 
na escala 
1:2500Corte longitudinal
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De Rotterdam

3 pavimento

4 pavimento

5  pavimento

T ipos intermediários

Tipos superiores

Cortes transversais

obs: desenhos 
na escala 
1:2500
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MAPA LOCAL

|figura D108|   
Cidade de
Rotterdam
esc 1:30.000

|figura D109|   
Wilhelminapier
esc 1:12.500

De Rotterdam

ROTTERDAM

PAÍS:    HOLANDA

ÁREA (município):  208,80 km2 

POPULAÇÃO (município): 619.879 pessoas

DENSIDADE (município): 2,969 pessoa/km2

ALTITUDE:   0 metros
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ANÁLISE ROTTERDAM

1. USOS MISTOS 
2. COMPOSIÇÃO VOLUMETRICA
3. IMPLANTAÇÃO E ESPACIALIDADE
4. DOMINIO PÚBLICO AO PRIVADO 
5. PERMEABILIDADE AO LOTE 
6. PERÍMETROS ATIVOS
7. ARTICULAÇÃO URBANA
8. ACESSOS E CIRCULAÇÕES 
9. ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS 
10. USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

|figura D108|   
Cidade de
Rotterdam
esc 1:30.000

|figura D109|   
Wilhelminapier
esc 1:12.500
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USOS MISTOS

A densidade, a diversidade e a distribuição de programas contidos 
neste edifício são aspectos muito importantes e que devem ser des-
tacados neste caso.

“Sempre foi claro que seria habitação, escritórios e um hotel, e 
todas as instalações, mas nunca ficou muito claro que proporção 
cada elemento teria. Pensamos que flexibilidade era importan-
te para o projeto. No final, o que fizemos foi desenvolvido em 
um sistema onde cada um destes elementos poderia ser troca-
do, modificado e substituído por qualquer um dos outros ele-
mentos. Então de certa forma é um diagrama que mostra, mais 
ou menos, flexibilidade infinita em termos de programa”. Rem 
Koolhaas 2013 (Dezeen. Disponivel em: <https://www.dezeen.
com/2013/11/27/de-rotterdam-rem-koolhaas-transcript/> 
Acessodo em: 10 março 2017)

Assim, nota-se que, tanto a proposta do projeto inicial de 1998  [ver 
fig.D110] como do executado em 2006, tinha claramente este con-
ceito de flexibilidade programática dos blocos, já prevendo uma po-
livalência muito grande para a definição dos usos em toda a edifica-
ção. 

Não que estes fossem espaços totalmente polivalentes a ponto de 
poderem mudar de programa após a sua construção, mas, durante 
o desenvolvimento do projeto, podemos constatar que cada um dos 
oito volumes empilhados sobre o grande embasamento poderiam 
ter qualquer outro uso. 

No De Rotterdam, os programas possuem uma clara organização 
vertical. Em seu embasamento encontram-se a maior parte dos 
programas com acesso mais público (restaurantes, lojas, halls de 
acesso, atividades de lazer) além daqueles de suporte para o resto 

do conjunto (salas de conferência, academia, estacionamentos de 
autos e bicicletas). 

Ainda nestes níveis, o projeto original de 1998 previa programas 
com atividade culturais que foram suprimidos.

Os blocos intermediários e superiores, contém os maiores progra-
mas e atividades (serviços de escritórios, residências e hotel).

Originalmente, havia também a previsão de um mirante na cober“

|figura D110|   
projeto do
embasamento
em 1998
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De Rotterdam

SIMBIOSE” DE USOS - Compartilhamento de programas

Muitos usos na edificação podem ser compartilhados uns com os 
outros. As diferentes atividades e programas não interferem ou se 
prejudicam, devido a uma clara e coerente organização, preservando 
a privacidade e o isolamento para o adequado funcionamento dos 
programas. 

As salas de conferências do hotel podem ser utilizadas também pelos 
outros programas do edifício, principalmente os de escritórios. 

O comércio e os restaurantes do térreo, as áreas de entretenimento 
(academia e outros) no 5º e 6º pavimento, assim como os estacio-
namentos (tanto do embasamento quanto do subsolo), podem ser 
complementares para todos os outros programas.

Deve-se observar também que na própria região onde se encontra o 
edifício (Wilhelminapier) se concentram diversos outros com impor-
tantes atividades da cidade: o terminal portuário de cruzeiros, teatro 
Luxor, o New York hotel, os quatro maiores arranha-céus da cidade. 
Estes e quaisquer outros edifícios dos arredores, podem utilizar e 
compartilhar usos com o edifício De Rotterdam.

|figura D111|   
diagrama 
isometrico 
de usos

|figura D112|   
corte com usos
esc 1:2.000

|figura D110|   
projeto do
embasamento
em 1998
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COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA

O plano urbano permitiu um aproveitamento extraordinário do 
solo possibilitando a construção de quarenta e duas vezes (42x) a 
dimensão do terreno e uma altura de 150 metros.

Assim, o projeto da edificação buscou explorar ao máximo estas 
premissas, alcançando um aproveitamento e um adensamento 
elevadíssimos.

É um edifício com uma volumetria singular, que expressa sua 
complexidade por meio de elementos e relações simples: um 
grande embasamento monolítico de onde se erguem e se apoiam 
blocos regulares e uniformes de geometrias puras, tal como vários 
pequenos edifícios empilhados cada qual com diferentes usos e 
programas que não se diferenciam externamente [ver fig.D113m 
D114 e D115]. 

“ decidimos que estávamos confiantes na escultura do edifício, 
simplesmente ao tratá-lo como um objeto ao invés de um edi-
fício. “ Rem Koolhaas 2013 (Dezeen. Disponivel em: <https://
www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotterdam-rem-koolhaas-
transcript/> Acessodo em: 10 março 2017)

|figura D113|   
diagrama 
decomposicão
volumetrica

|figura D114|   
diagrama 
composicão
volumetrica
frente rio

|figura D115|   
diagrama
composicão
volumetrica
frente rua
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Uma clara contraposição da relação de forma em função do uso. 
Tal como seu Manifesto “Delirious New York”,  é como o edifício 
genérico se comunica na cidade contemporânea. Seus espaços 
interiores não se expressam em suas fachadas, tal como o Edifício 
Downtown Athletic em Nova Iorque, onde os programas podem e 
devem ser inúmeros, mas não se diferirem em sua fachada.

Assim, a materialidade dos edifícios adotada é a mais neutra e uni-
forme possível [ver fig.D116 E D117]. Todos os blocos e volumes têm 
uma mesma materialidade: superfície de vidro com montantes ver-
ticais. Pode-se estabelecer uma relação direta entre o edifício De Ro-
tterdam com o complexo de edifícios do Rockfeller Center de Nova 
Iorque de 1939. Em ambos os casos são conjuntos de volumes com 
uma única superfície externa que reforça a verticalidade e a mo-
numentalidade de seus volumes tal como objetos/esculturas para 
a cidade. 

Esta composição resulta em uma volumetria complexa que relaciona 
com as diferentes escalas presentes no território.

|figura D116|   
foto materialidade 
fachada

|figura D117|   
foto materialidade 
fachada

De Rotterdam

|figura D113|   
diagrama 
decomposicão
volumetrica

|figura D114|   
diagrama 
composicão
volumetrica
frente rio

|figura D115|   
diagrama
composicão
volumetrica
frente rua

|figura D116A|   
Ed. Downtown 
Athletic, NY 
Corte

|figura D116B|   
Ed. Downtown 
Athletic, NY 
Fachada
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Localizado às margens do rio Nieuwe Maas, o edifício tem à sua fren-
te o centro antigo de Rotterdam e ao seu redor o novo e principal eixo 
de restruturação norte e sul da cidade  [ver fig.D118].

É neste contexto que o De Rotterdam inaugura um novo território a 
partir de um novo modelo de construção de cidade: uma edificação 
monumental que concentra as mais diversas atividades e usuários, 
expressando claramente sua vocação polarizadora.

O edifício expressa sua volumetria tal como uma escultura de uma 
única materialidade para a cidade que vai destacar sua volumetria e 
sua presença transformadora na paisagem. 

COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA - RELAÇÕES NA ESCALA DA CIDADE 

“...o edifício também sugere uma nova identidade 
ou diferentes identidades. ...este edifício não é o 
mesmo de todos os ângulos. Não consideramos tan-
to uma inovação, mas de fato uma nova ambição 
em arquitetura. Alcança todas as partes da cidade 
de uma nova forma, com sua identidade mutável”.  
Rem Koolhaas 2013 (Dezeen. Disponivel em: <ht-
tps://www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotterdam
-rem-koolhaas-transcript/> Acessodo em: 10 mar-
ço 2017)

|figura D118|   
perfill da 
cidade de 
Rotterdam
esc 1:5.000
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RELAÇÕES NA ESCALA DE SEU CONTEXTO URBANO De Rotterdam

A altura dos blocos superiores do edifício se relaciona com as cons-
truções mais altas da cidade *(Ponte Erasmus, Torre observatório 
Euromast e os arranha-céus previstos no novo plano urbano).

Os blocos intermediários se relacionam com as edificações menores 
de dezesseis pavimentos como a Edif. KNP de autoria de Renzo Piano 
[ver fig.D1119 e D120].

Já o embasamento da edificação se relaciona em parte com os anti-
gos galpões industriais vizinhos de três a quatro andares e, também, 
com o gabarito do terminal portuário.

“A cidade do começo era uma condição experimental onde era 
possível experimentar com este tipo de coisa. Isso também ex-
plica por que este edifício é cortado em partes. O mais alto se 
relaciona com os elementos mais altos, mas o corte permite que 
se relacione com os mais baixos. Assim os elementos acomodam 
essas duas escalas”. Rem Koolhaas 2013 (Dezeen. Disponivel 
em: <https://www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotterdam-rem
-koolhaas-transcript/> Acessodo em: 10 março 2017)

|figura D119|   
perfil do edifício 
relacionado ao 
contexto
esc 1:2500

|figura D120|   
relações de 
gabaritos com
edificios
vizinhos
esc 1:2500
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RELAÇÕES NA ESCALA HUMANA

Assumida a evidente monumentalidade da edificação, a relação com 
a escala humana é considerada e, até, explorada nas seguintes situ-
ações:  

Em um primeiro momento, a existência de galerias de diferentes 
larguras junto aos acessos do edifício, com dez metros na fachada 
da rua e quatro metros e meio na fachada para o rio, fazendo uma 
primeira transição aos espaços interiores.

 A “extensão da rua Edam”, que conecta internamente ambas as fa-
chadas, forma uma galeria transversal também com a altura de nove 
metros. 

Em outro momento, para o acesso aos outros pavimentos com áreas 
de uso semi-público, a existência de um átrio vertical  [ver fig.D121, 
D122, D123 e D124] que só se contempla a partir do mezanino: um 
vazio monumental que rompe e articula todos os pavimentos do em-

De Rotterdam

|figura D121|   
relações com
escala humana 
interior e exterior
esc 1:2.500

|figura D122|   
relações com
escala humana 
atrio 
monumental
esc 1:2.000

|figura D124|   
relações com
escala humana 
atrio 
monumental

|figura D123|   
relações com
escala humana 
atrio 
monumental
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RELAÇÕES DE CHEIOS E VAZIOS

basamento e também os blocos intermediários até a base inferior 
dos blocos superiores, identificando assim a espacialidade de um 
dos grandes vazios verticais que servem para visualizar a paisagem.   

Sua volumetria foi trabalhada como num processo de lapidação, a 
partir de um grande bloco que concentra a massa edificada e que re-
flete os índices de ocupação e aproveitamento máximos do terreno. 

Aberturas e rasgos verticais foram estrategicamente estabelecidos 
neste grande volume inicial, rompendo transversalmente toda a 
edificação, dinamizando e articulando as visuais das paisagens do 
centro e do bairro, seja a partir da edificação ou através dela mesma 
[ver fig.D125]. Esta composição fragmentada faz atenuar a solidez 
de sua massa edificada. 

Estes vãos, além de organizar e separar os diferentes programas, 
permitem ainda a iluminação e a ventilação natural dos ambientes, 
mantendo a privacidade necessária para os diferentes usos.

“...de longe parece uma massa única, mas quando 
você chega perto percebe sua transparência, e se 
chega ainda mais perto se torna uma forma oblí-
qua”. Rem Koolhaas 2013 (Dezeen. Disponivel em: 
<https://www.dezeen.com/2013/11/27/de-rotter-
dam-rem-koolhaas-transcript/> Acessodo em: 10 
março 2017)

|figura D125|   
relações de 
cheios e vazios
aberturas
verticais

De Rotterdam

RUA EDAM
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IMPLANTAÇÃO

Por ser uma intervenção especial de um plano urbano que já con-
siderava restrições e índices extraordinários, foi permitida a ocupa-
ção total do lote, não havendo necessidade de recuos obrigatórios e 
áreas vazias ou permeáveis.  [ver fig.D26 e D127]

No pavimento térreo  [ver fig.D128], para melhor articulação e re-
cepção dos usuários aos acessos do edifício, foram projetadas uma 
galeria de circulação de dez metros de largura por nove de altura 
ao longo de toda a fachada voltada para a rua Wilhelminakade e 
uma galeria de circulação menor de quatro metros e meio de largu-
ra voltada para o píer do rio Nieuwe Maas. Originalmente (projeto 
de 2004), o projeto configurava um térreo mais livre, permeável e 
público, o que teria gerado articulações muito melhores com o con-
texto, principalmente a ligação entre rua e píer por meio da própria 
edificação.  

|figura D126|   
projeção do
terreno
esc 1:2000

|figura D127|   
projeção do
terreno
esc 1:2000
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O embasamento  [ver fig.D19] e uso semi-público (do 2º ao 6º pavi-
mento) ocupa toda projeção do terreno. Em seu interior há somente 
um vazio principal que define o átrio de circulação vertical, ocupado 
por escadas rolantes e elevadores que permitem o acesso a todos os 
pavimentos desta parte do edifício.

Os quatro blocos intermediários  [ver fig.D130] do edifício se re-
cuam a partir de diferentes distâncias da projeção do terreno e, con-
sequentemente, do volume do embasamento. Dentre estes blocos, 
uma única separação se dá exatamente como extensão vertical do 
átrio principal.

Do mesmo modo, os quatro blocos superiores do edifício  [ver fig.
D131] também se recuam com diferentes distancias da projeção do 
terreno, tendo dois vazios verticais que os separam, permitindo um 
adequado isolamento dos diferentes programas e, também, uma 
eficiente iluminação e ventilação natural para os blocos e ambientes 
afastados de seus perímetros.

|figura D128|   
projeção do
térreo
esc 1:2000

|figura D129|   
projeção do
volume
embasamento
esc 1:2000

|figura D130|   
projeção do
volumes
intermediários
esc 1:2000

|figura D131|   
projeção dos
volumes
superiores
esc 1:2000

De Rotterdam
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PERMEABILIDADE AO LOTE De Rotterdam

O projeto não tem permeabilidade e porosidade pública através da 
edificação . 

No térreo existem duas galerias de circulação pública abrigadas pelo 
próprio embasamento, uma votada para o rio e outra voltada para a 
rua Wihelminakade.

O fechamento do térreo não permite que se cruze livremente no 
sentido transversal da edificação, da rua até o rio[ver fig.D132], mas 
é possível fazê-lo por dentro do edifício [ver fig.D133] quando este 
se encontra aberto. 

|figura D132|   
implantação 
do térreo sem
transposição
pelo lote
esc 1:2.000

|figura D133|   
implantação 
do térreo com
permeabilidade
esc 1:2.000

|figura D134|  
|figura D135|  
fotos 
passagens 
laterais 

|figura D136|  
|figura D137|  
fotos 
galerias
posterior 
e frontal
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PERIMETRO ATIVO De Rotterdam

Os programas estabelecidos no térreo, são de utilização e circulação 
constantes (halls e recepções de acesso, restaurantes, loja, acessos 
aos estacionamentos).

Os fechamentos e vedações destes programas, inclusive os acessos 
aos estacionamentos, são em vidro translúcido [ver fig.D138, D139 
e D140] que permitem uma ampla visualização, integrando os 
ambientes internos com os ambientes externos tanto de dia como 
de noite. 

Esta permeabilidade visual melhora a ocupação e o uso das áreas 
públicas, tornando-as ambientes mais seguros e movimentados e 
gerando um “perímetro ativo” que beneficia a cidade. 

|figura D138|   
perimetro ativo 
programas  com 
usos e fachadas 
translúcidas

|figura D139|   
foto
vedação com
transparencia
do hall hotel

|figura D140|   
foto vedação com 
transparencia o 
térreo de todo 
edifício dia e noite

|figura D132|   
implantação 
do térreo sem
transposição
pelo lote
esc 1:2.000

|figura D133|   
implantação 
do térreo com
permeabilidade
esc 1:2.000

|figura D134|  
|figura D135|  
fotos 
passagens 
laterais 

|figura D136|  
|figura D137|  
fotos 
galerias
posterior 
e frontal
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ARTICULAÇÃO URBANA

A região de Wilhelminapier, onde está localizado o edifício, se en-
contra no eixo principal de interligação norte e sul, entre o centro 
histórico e as novas áreas de transformação e expansão, logo após a 
travessia do rio Nieuwe Maas [ver fig.D143]. 

Esta região pode ser acessada de diferentes pontos da área portuá-
ria de Wilhelminapier, pelas estações de metrô e ônibus, automóvel 
particular, pelo sistema viário e cicloviario, próximos da rua Posthu-
malaan (Eixo da Ponte Erasmus), ônibus e taxi aquáticos nas extre-
midades do pier.

O principal acesso à edificação, tanto de pedestres como por trans-
porte motor, se dá por sua fachada sudeste através da rua Wihelmi-
nakade. 

As duas galerias de circulação pública para pedestres, a menor junto 
ao píer e a maior junto a rua de acesso, sendo continuidade das 
galerias existentes no térreo do terminal portuário e do térreo do 
edifício KNP vizinho, acolhem aos usuários levando-os aos respecti-
vos acessos de cada programa.

Articulando ambas as galerias e atravessando transversalmente o 
térreo do edifício tal como uma extensão da rua Edam [ver fig.D141, 
D142], um grande hall interno demarca o acesso principal aos pro-
gramas de entretenimento e aos estacionamentos contidos no em-
basamento e subsolo. 

|figura D141|  
articulação pela
galeria interna
no eixo da 
rua Edam

|figura D142|  
foto no eixo 
da rua Edam

 ru
a 

Ed
am

|figura D143|  
articulação urbana 
pela galeria interna 
no eixo da rua 
Edam
esc 1:7.500

De Rotterdam
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DOMÍNIO PÚBLICO AO PRIVADO De Rotterdam

Conforme distribuição do programa observa-se uma organização 
bastante clara dos domínios com um embasamento de atividades 
mais públicas e os blocos intermediários e superiores de atividades 
mais privadas [ver fig.D144 E D145]. 

PÚBLICO: No edifício, abrigadas pelo bloco do embasamento, as 
duas faixas com as galerias externas no térreo ficam totalmente 
abertas e de domínio público. 

SEMI PÚBLICO: Com exceção das áreas das recepções e acessos aos 
escritórios, habitações e hotel, todas as demais atividades contidas 
no embasamento e nos subsolos são de acesso público, sendo 
controladas cada uma por seu respectivo acesso.

PRIVATIVO COLETIVO: Todas as recepções de acesso para cada 
programa no nível térreo/ mezanino e as circulações comuns dos 
edifícios.

PRIVATIVO EXCLUSIVO: Cada uma das unidades habitacionais, 
escritórios, cômodos do hotel.

|figura D144|   
diagrama
de dominios
da edificação

|figura D145|   
corte com
dominios
da edificação
esc 1:2.000

|figura D142|  
foto no eixo 
da rua Edam

|figura D143|  
articulação urbana 
pela galeria interna 
no eixo da rua 
Edam
esc 1:7.500
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ACESSOS E CIRCULAÇÕES DOS USOS

Os acessos dos diferentes programas da edificação são inteiramente 
controlados, utilizando portas giratórias para acesso a áreas de 
maior fluxo como hotel ou as áreas semi-públicas e portas de abrir de 
pequenas proporções e mais adequadas aos fluxos. Estas funcionam 
para o controle e para um eficiente isolamento das intempéries, 
principalmente no inverno rigoroso de Rotterdam. 

Os acessos [ver fig.D146 e D147] para os blocos de escritórios, 
aos apartamentos habitacionais, loja comercial, áreas de lazer 
do embasamento e o hotel são voltados para a rua principal, 
Wihelminakade. 

Somente um bloco de escritórios é acessado pelo mezanino, sobre o 
hall do hotel, utilizando a circulação vertical do grande átrio. 

Tanto o grande restaurante a leste como o hotel, são voltados para 
o rio, sendo seus acessos realizados diretamente pelo píer ou pelo 
grande foyer interno. 

Os acessos de serviços para carga e descarga, além de manutenção 
da edificação são feitos por acessos laterais do edifício.

|figura D146|   
planta térreo
com acessos
e circulações
esc 1:2.000

|figura D147|   
planta mezanino
com acessos
e circulações
esc 1:2.000

|figura D148|   
corte
com acessos 
e circulações
verticais
esc 1:2.000

De Rotterdam
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Devido à grande diversidade de programas localizados em diferen-
tes níveis e posicionamentos, o edifício tem um grande número de 
circulações verticais, vinte e trës elevadores e escada rolantes [ver 
fig.D149].

A partir dos acessos e controles das recepções de cada programa, 
os fluxos até as circulações verticais são bastante claros e eficientes, 
tendo núcleos de elevadores independentes e localizados estrate-
gicamente para fácil acesso às unidades. Essa combinação resulta 
numa baixa perda de área para estes elementos infra estruturais do 
edifício.

Os estacionamentos, tanto do embasamento, como do subsolo, são 
acessados por uma circulação vertical comum que se encontra no 
átrio principal.

Os estacionamentos destinados para as áreas residenciais e o hotel 
tem um acesso independente e automaticamente controlados.

De RotterdamCIRCULAÇÃO E FLUXOS 

|figura D149|   
corte
com acessos 
e circulações
verticais
esc 1:2.000

|figura D146|   
planta térreo
com acessos
e circulações
esc 1:2.000

|figura D147|   
planta mezanino
com acessos
e circulações
esc 1:2.000

|figura D148|   
corte
com acessos 
e circulações
verticais
esc 1:2.000
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ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS De Rotterdam

A estrutura dos espaços, assim como a estrutura física da edificação, 
deveria se adequar aos diferentes programas e usos.

Assim, definiu-se uma estrutura de grande regularidade e 
modularidade (malha regular de oito metros) que se adequa e 
estrutura todos os volumes [ver fig.D150 a D153].

Para uma maior polivalência e atendimento de um maior número de 
programas e atividades para as áreas de lazer, o embasamento tem 
pé direito de 4,5 metros. 

Os blocos intermediários e superiores da edificação têm sua estrutura 
física um pouco mais restrita, com núcleos de circulação vertical e 
instalações centralizados nos blocos, e os programas ocupando os 
perímetros dos volumes. Isto permite que atenda com uma certa 
flexibilidade aos respectivos programas. 

Apesar desta diferença de alturas dos programas contidos dentro 
dos volumes superiores e intermediários, esta não se expressa ou se 
nota nas fachadas. Os programas residenciais e de hotel tem altura 
de três metros. Já nos escritórios a altura passa a ser de três metros 
e meio.

|figura D150|   
planta com
eixos estruturais 
térreo
esc 1:2.000

|figura D151|   
planta com
eixos estruturais 3 
pavimento
esc 1:2.000

|figura D152|   
planta com
eixos estruturais 
tipo 
intermediario
esc 1:2.000

|figura D153|   
planta com
eixos estruturais 
tipo 
superior
esc 1:2.000
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OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

Devido à grande quantidade e diversidade de programas inseridas no 
De Rotterdam, tanto o edifício como o local onde ele foi implantado, 
terão uma vitalidade e ocupação espontâneas.

De madrugada, das 0h00 até as 8h00 [ver fig. D154], o período com 
menor ocupação do edifício, os usos de hotel e habitacional mantêm 
sempre o local minimamente com uso e movimentação. 

Durante o dia, das 8h00 às 12h00 [ver fig.D155], inicia-se o período 
com maiores fluxos e utilização dos programas de escritórios, centro 
de convenções do hotel, partes das áreas de entretenimento. Tanto 
o hotel como as habitações também têm um uso que vai diminuindo 
até as 12h00.

No período da tarde, das 12h00 à 18h00 , seria o período com 
a maior utilização e ocupação da edificação e seu entorno. Os 
escritórios, convenções, áreas de entretenimento, comércios e 
restaurantes estão funcionando em sua capacidade máxima. O hotel 
e as habitações começam a aumentar gradualmente o seu uso.

De noite, das 18h00 às 24h00 [ver fig.D156], a população da 
edificação passa a diminuir gradativamente nos escritórios, 
convenções e lojas comerciais, mantendo-se alta nos restaurantes, 
áreas de entretenimento, hotel e habitações.

Nos finais de semana, esta dinâmica muda consideravelmente. 

De madrugada, das 0h00 até as 8h00 [ver fig.D157], somente os 
usos habitacional e hotel tem ocupação. O uso do hotel tem uma 
pequena redução, pois tanto ele como a cidade têm maior ocupação 
durante a semana. 

De Rotterdam

|figura D154|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da  edificação 
dias de semana 
madrugada 0 a 6hs

|figura D155|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana manhã 
e tarde 6 a 18hs

|figura D156|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana noite
18 a 24hs
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De dia, das 8h00 às 12h00 [ver fig.D158], os programas de escritórios, 
centro de convenções do hotel, tem baixa ou inexistente ocupação. 
As áreas de entretenimento, restaurantes e loja comercial iniciam 
seu funcionamento. O hotel e as habitações também mantêm a sua 
ocupação.

De tarde, das 12h00 à 18h00, as áreas de entretenimento, loja 
comercial e restaurantes tem aumento de ocupação. Já o hotel e as 
habitações mantêm suas ocupações com algumas variações.

De noite, das 18h00 às 24h00 [ver fig.D159], o funcionamento dos 
restaurantes e das áreas de entretenimento passam a diminuir 
gradativamente, enquanto as habitações e hotel tem sua ocupação 
máxima.

OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

|figura D157|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
madrugada 0 a 6hs

|figura D158|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde 6 
a 18hs

|figura D159|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
noite 18 a 24hs



115

De Rotterdam

Assim, devido à população que utiliza a edificação, a diversidade 
dos programas, o posicionamento dos acessos (dispersos pelas 
fachadas), associados a um perímetro translúcido, temos um edifício 
potencializador e dinamizador desta nova centralidade. 

A associação do master plan com o projeto da edificação, consolidou 
este novo espaço urbano criado para a cidade de Rotterdam. A 
utilização da edificação e, consequentemente, do solo urbano onde 
foi inserida, é contínua e intensa. 

Os diferentes programas são utilizados juntos ou alternadamente 
em horários e dias diferentes, sendo muitas vezes complementares 
uns aos outros, ou mesmo para as demais edificações dos arredores

|figura D160|   
Foto Rotterdam 

|figura D158|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde 6 
a 18hs
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|figura D201|  
foto do Rio Niewue 
Maas
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DE CITADEL

Local:    Almere, Holanda
Ano Plano Urbano:  1994
Ano Obra:  2013
Projeto Plano Urbano: Office of Metropolitan Architecture (Holanda) 
Projeto Arquitetönico: Atelier Christian de Portzamparc (França)
Cliente:   Ontwikkelings Combinate Chappij – Almere Hart CV 
Área construída:  45.000m2

Usos Mistos:  Habitacional
   Comércio (Loja e Restaurante)
   Estacionamento
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INTRODUÇÃO

De Citadel ou a Cidadela, como o próprio significado do termo indi-
ca, uma pequena cidade, é outro modelo referencial de edifício de 
uso misto, sendo um caso de escala media.

É uma edificação contemporânea que aborda conceitos distintos e 
que se associam nela mesma. 

Ao mesmo tempo que considera as qualidades da potencia de um 
objeto escultural e autônomo, muito comuns na arquitetura moder-
na, também fragmenta este objeto, transformando-o em uma qua-
dra aberta que articula e interliga os espaços públicos, sem que se 
perca a sua essência formal.

A implantação da edificação organiza e articula os diversos fluxos de 
pedestre e, inclusive, automóveis dentro dos limites de seu próprio 
terreno, estendendo os diferentes eixos viários e conectando-os a 
diferentes espaços públicos. Isto potencializa não só o uso e a ocu-
pação da edificação, mas também a do tecido urbano no qual está 
inserido, resultando, neste caso, na criação de uma nova centralida-
de para a cidade.

Este edifício foi desenvolvido através de uma parceria pública – pri-
vada, sendo parte de um grande plano urbano [ver fig.D202] ela-
borado na década de noventa (OMA. Memorial descritivo, 1993) . 
O plano buscava uma reorganização e um desenvolvimento urbano 
para que a cidade de Almere [ver fig.D203], então cidade dormitório 
de Amsterdã, passasse a ter sua própria estrutura de serviços e de 
lazer. 

|figura D202|   
Maquete do 
plano urbano
OMA 1994

|figura D203|   
Vista aérea
Almere
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De Citadel

O projeto urbano [ver fig.D204] foi fruto de um concurso internacio-
nal ganho pelo escritório holandês Office for Metropolitan Architec-
ture OMA em 1994-95. 

Este previa a implantação e a organização das novas atividades e 
programas para um adequado funcionamento deste novo centro 
urbano, com áreas para instalação de empresas, escritórios e entre-
tenimento com complexos culturais integrados a novas moradias. 
(OMA. Memorial descritivo, 1993)

Estabeleceu-se que cada edifício do plano, ou bloco como foi de-
nominado, seria projetado diferentes e experientes escritórios de 
arquitetura: Sanaa, Aslop & Stormer, De Architekten Cie, Rene Van 
Zuuk, Claus & Caan Architecten, Van Sambeek & Van Veen Architec-
ten, além do próprio OMA [ver figura D204].

Para o desenvolvimento do Citadel, por ser um edifício central que 
deveria articular o tecido urbano, foi escolhido o escritório francês 
Atelier Christian de Portzamparc. 

Foi utilizado assim o conceito de quadra aberta, desenvolvido pelo 
próprio escritório em 1974 para o edifício Les Hautes Formes [ver 
figura D205 e D206], potencializando ainda mais a articulação da 
edificação com os espaços públicos desta nova centralidade. 

|figura D204|   
Proposta plano
urbano OMA
blocos e escritorios
bloco 1 - Citadel

|figura D205|   
Esquema de
quadra aberta
de Portzamparc

|figura D206|   
implantação
edifício Les Hautes 
Formes, Paris
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Almere surgiu na década de 70 para atender ao grande crescimento 
populacional da cidade de Amsterdã e sua demanda por mais espa-
ços para habitações, tornando-se oficialmente uma cidade em 1984. 

Em 1994 foi organizado pela prefeitura de Almere um concurso in-
ternacional para elaboração do novo centro urbano objetivando 
transforma-la em uma cidade de porte médio num prazo de dez 
anos. 

Na época deste concurso a população da cidade era de 100.000 ha-
bitantes, tendo hoje dobrado, tornando-a a sétima cidade mais po-
pulosa dos Países Baixos.

O projeto vencedor do Master Plan de Almere elaborado pelo escri-
tório OMA, propôs o desenvolvimento e o crescimento da cidade a 
partir de duas novas centralidades [ver fig.D207]: uma mais próxima 
à estação de trem (Almere Centrum) para concentração de grandes 
torres de escritórios e áreas de trabalho, e outra (onde foi implanta-
do o edifício CItadel), mais próxima ao lago Weerwater, para áreas 
de lazer, comércios, serviços e atividades culturais [ver figura D207]. 

“Nossa proposta sobrepõem pedestres e edifícios em cima de 
uma camada que organiza todas as infra-estruturas, criando 
uma intensa presença pública no novo centro tal como um lugar 
“diferente” das cidades existentes em termos de densidade, di-
versidade espacial e orientação, para criar um lugar de interação 
pública máxima». OMA (2016, n.p.)

|figura D207|   
Master Plan de 
Almere - OMA
escala 1:10.000

ALMERE CENTRUM
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Como principio organizador, a proposta estabelece um enorme pla-
no elevado [ver fig.D208] de escala urbana de 340 x 240 metros, 
que separa os fluxos de automóveis dos de pedestres, iniciando no 
térreo do bloco 2, elevando-se gradualmente sete metros de altura 
até o meio do edifício Citadel e, posteriormente, descendo conti-
nuamente até a esplanada junto ao lago Weerwater. 

Esta nova camada destina-se à circulação exclusiva para pedestres e 
acessos aos novos edifícios propostos pelo plano.

Sob esta camada, ao nível do mar, formou-se um grande espaço que 
concentra todas as infraestruturas de apoio e serviços: acessos de 
autos e bicicletas, estacionamentos públicos e privativos, áreas de 
carga e descarga, equipamentos e instalações prediais, tal como se 
fosse um nível subterrâneo [ver fig.D209].

Estes bolsões de estacionamentos têm fácil acesso ao sistema viário 
e são totalmente interligados por meio de um grande eixo de cir-
culação de pedestres que acessam as novas edificações propostas. 

No centro da proposta urbana fica o edifício De Citadel, também de-
nominado bloco 1. Esta é uma quadra de fundamental importância 
para o conjunto, pois é para onde convergem as principais ruas e 
eixos de circulação que partem da estação de trem Almere Centrum. 
Sob esta camada, também circulam e cruzam vias de automóveis 
que servem para atender as infraestruturas dos edifícios, bem como 
acessar seus estacionamentos [ver figura xx]. 

No plano urbano já estavam estabelecidos os diferentes usos e pro-
gramas para cada tipo de edificação, tendo inclusive a previsão da 
combinação de mistura de programas em um mesmo edifício. 

|figura D208|   
Proposta urbana
OMA - plano 
elevado

|figura D209|   
Master plan  de 
Almere
Nível do mar
(subsolo)
escala 1:10.000

De Citadel
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plantas na escala 
esc 1:5.000

PROJETO - DESENHOS

2 subsolo

1 subsolo

T érreo

|figura D210|   
Vista aérea Citadel
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esc 1:2.500

esc 1:2.500

plantas na escala 
esc 1:5.000

plantas na escala 
esc 1:5.000

1 pavimento

2 pavimento

3 pavimento

4 pavimento

Corte transversal

Corte longitudinal

De Citadel

|figura D211|   
Vista praca F'orum
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MAPA LOCAL

|figura D212|   
Cidade de
Almere
esc 1:20.000

|figura D213|   
Imagem de  
Satelite
esc 1:12.500
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ALMERE 
CENTRUM

LAGO WEERWATER

ALMERE

PAÍS:    HOLANDA

ÁREA (município):  129,60 km2 

POPULAÇÃO (município): 196.290 pessoas

DENSIDADE (município): 1,515 pessoa/km2

ALTITUDE:   -3 metros
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|figura D212|   
Cidade de
Almere
esc 1:20.000

|figura D213|   
Imagem de  
Satelite
esc 1:12.500
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USOS MISTOS

O Edifício Citadel tem 45.000 m2 de área construída e contém, basi-
camente, dois programas principais: habitação e comércios diversos 
que ficam organizados verticalmente – habitações nos pisos supe-
riores e comércio nos pisos inferiores [ver fig.D214 e D215].

No bloco contido no volume da cobertura, uma série de pequenas 
casas geminadas (quarenta e seis unidades), com diferentes volu-
mes, e uma pequena torre vertical de apartamentos, com seis anda-
res, totalizando assim 8.000m2 e que compreendem 18% da edifica-
ção, destinadas à habitação.

Com acesso direto às vias públicas se encontra uma série de comér-
cios com diferentes tipos e dimensões: de pequenas lojas de varejo 
até uma grande loja âncora que ocupa um quarto do volume do em-
basamento e, inclusive, do subsolo. Na edificação predomina o uso 
de comércio de lojas que, somadas, representam 75% das áreas e 
totalizam 34.000m2. 

Também no embasamento, mais concentrada na face noroeste do 
edifício e junto ao bulevar da rua Belfort, concentra-se uma área de 
alimentação que serve a toda a região, com uma série de restauran-
tes que, somados, representam aproximadamente 3.000m2 ou 6% 
restantes da edificação.

O subsolo criado contém estacionamentos e instalações integradas 
à edificação, mas como são comuns para outros blocos, não estão 
computadas nas áreas gerais. 

|figura D215|   
corte transversal 
com usos
esc 1:2.000

|figura D214|   
corte longitudinal 
com usos
esc 1:2.000
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“SIMBIOSE” DE USOS - Compartilhamento de programas

No plano urbano foi estabelecido que os usos dos diversos blocos-
quadras fossem complementares e integrados. 

Além desta complementaridade, todos os programas das diversas 
edificações compartilham do grande estacionamento e das infraes-
truturas dos subsolos. 

Tanto os usos habitacionais contidos na cobertura do Citadel, como 
os escritórios corporativos distribuídos por todo o plano, utilizam os 
comércios, serviços e restaurantes presentes nos embasamentos das 
edificações, que, consequentemente, dependem e se beneficiam 
desta relação. 

O aproveitamento desta grande quantidade de pessoas morando, 
trabalhando e circulando nesta nova centralidade, associada à sua 
capacidade de consumo e renda, é uma combinação fundamental 
para o êxito e funcionamento dos programas comerciais (Heliana C. 
Vargas, 2001). 

|figura D216|   
diagrama 
isometrico 
de usos

De Citadel

|figura D215|   
corte transversal 
com usos
esc 1:2.000

|figura D214|   
corte longitudinal 
com usos
esc 1:2.000
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COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA

O plano urbano estabelecia edificações de alturas variadas de acor-
do com a localização no plano, e, para esta quadra (bloco 1), definia 
o aproveitamento do solo de duas vezes e meia, construindo assim 
45.000m2 em um terreno de 18.000m2. 

Nesta área central do plano, onde fica implantado o De Citadel, fo-
ram propostas edificações mais baixas com variações de alturas de 
três a seis pavimentos, ou seja, com gabarito menor, mais relaciona-
do às construções existentes da cidade e, também, mais adequado à 
circulação e utilização de pedestres.

|figura D217|   
diagrama 
explodido de
volumes
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Citadel é uma edificação horizontal situada sobre o cume da topo-
grafia criada pelo plano urbano [ver fig.D217] e composto por dois 
volumes principais: o inferior, todo em vidro translúcido recortado 
pelas circulações públicas, suporta o contínuo volume superior, mais 
sólido, opaco e de cor terracota, que interliga e compacta toda a 
edificação.  

Esta composição forma um volume de grandes proporções [ver fig.
D218 e D219], com dimensões de cento e trinta metros por cento 
e trinta e oito metros e com, aproximadamente, vinte metros de 
altura, ou seja, maior que um quarteirão convencional inteiramente 
edificado.

|figura D218|   
diagrama 
decomposicão
volumetrica
vista sul

|figura D219|   
diagrama 
composicão
volumetrica
vista norte

De Citadel
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A região onde foi implantado o novo centro urbano de Almere era 
uma área descampada e com o entorno muito pouco edificado onde 
só existiam os edifícios administrativos e um grande hospital. (OMA. 
Memorial descritivo, 1993)

O plano urbano desenvolvido pelo escritório OMA, relacionava a 
proposta urbana à escala da cidade. Almere, que era composta ba-
sicamente por edificações habitacionais mais horizontais de três ou 
quatro pavimentos, teria assim seu novo centro de entretenimento 
com um gabarito de altura semelhante [ver fig.D220]. 

Somente em pontos específicos – nas extremidades desta nova cen-
tralidade, ao lado da estação de trem e junto ao lago Weerwater – fo-

COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA - RELAÇÕES NA ESCALA DA CIDADE 

ram previstas edificações mais altas de até trinta andares com torres 
de escritórios e serviços, demarcando os limites e a localização da 
intervenção urbana.

Seguindo este gabarito a edificação faz uso de sua cobertura como 
um grande espaço para visualização e contemplação de todo o seu 
entorno, bem como da renovada cidade.

|figura D220|   
perfill da 
cidade de 
Almere
esc 1:5.000

De Citadel
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RELAÇÕES NA ESCALA DE SEU CONTEXTO URBANO

Citadel localiza-se no eixo de circulação e acesso de carros, ficando 
assim no ponto mais alto [ver fig.D221] da nova topografia proposta 
pelo plano urbano. 

Sua implantação diferenciada, com orientação rotacionada em re-
lação ao tecido urbano da cidade, produz importantes espaços pú-
blicos e articuladores, transformando esta edificação em um polo 
organizador e concentrador desta nova centralidade.    

Esta rotação do edifício em relação a malha urbana produz três lar-
gos e outros importantes espaços públicos em seu entorno [ver fig.
D222] : a noroeste o bulevar para áreas de alimentação e restauran-
tes junto rua Belfort; a leste o alargamento da rua De Diagonal  com 
predominância de comércios e lojas; ao sul, entre o De Citadel, a 
rua Diagonal e o bloco 6 (centro de entretenimento e comércio) um 
espaço público mais cívico e flexível para atividades diversas.    

No centro do edifício, encontramos um marco vertical demarcando 
a passagem do eixo principal da rua de pedestres – de Corridor Cita-
deltrap – que cruza a edificação: uma torre de seis pavimentos que, 
tal como uma torre de observação, domina os espaços de circulação 
pública.

|figura D221|   
manipulação do 
perfil da cidade
esc 1:5.000

|figura D222|   
mapa espaços 
públicos vazios
            X
mapa edificações
esc 1:20.000

rua diagonal

alimentação

De Corridor
Citadeltrap

espaço cívico
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RELAÇÕES NA ESCALA HUMANA

Mesmo que em determinados pontos de seu perímetro o edifício 
atinja uma altura de vinte metros [ver fig.D226], sua relação com 
uma escala mais humana continua entre suas principais preocupa-
ções. 

A largura de suas circulações e espaços abertos internos tem dimen-
sões que iniciam com dez metros junto aos acessos, chegando a 
mais de vinte metros no cruzamento do centro do lote.  

Quando relacionadas estas larguras com a sua altura, nota-se que 
produzem espaços públicos amplos e generosos, tornando-os bas-
tante confortáveis para a escala humana [ver fig.D226]. 

Junto à fachada oeste [ver fig.D224], o térreo de edificação recua 
cinco metros, gerando uma galeria coberta que acolhe a passagem 
dos pedestres e auxilia na integração com os níveis do solo.

Apesar da nova topografia criada pelas grandes placas rampadas 
propostas, estas são bastante tênues, com menos de 5% de inclina-
ção e quase imperceptíveis [ver fig.D223] para quem circula sobre 
elas. Assim, este solo criado torna-se parte do solo da cidade e com-
pletamente compatível com a escala humana. 

Em pontos onde os desníveis possuem grandes fluxos públicos, fo-
ram inseridas escadas rolantes [ver fig.D225].

|figura D223|   
Foto acesso 
principal sul

|figura D224|   
foto galeria face 
sudoeste

|figura D225|   
Foto acesso 
principal norte
(detalhe escada 
rolantes )

|figura D226|   
diagrama de 
proporções da
edificação com a 
escala humana 
esc 1:1250
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RELAÇÕES DE CHEIOS E VAZIOS

A partir de um grande volume, maior que um quarteirão comum, 
com base quadrada de cento e trinta metros de lado e de até vinte 
metros de altura, subtraem-se e adicionam-se volumes que resul-
tam em diferentes espaços para diferentes usos.  

Para manter os principais eixos de fluxo, os espaços das circulações 
cruzadas são subtraídos do prisma inicial, resultando em quatro vo-
lumes diferentes, cada qual em um quadrante distinto [ver fig.D227].

Reagrupando os quatro volumes e unificando todos elementos da 
cobertura, o grande conjunto terracota recobre toda a edificação 
resgatando a volumetria única da quadra inteira. 

Neste volume da cobertura é adicionada uma topografia irregular, 
tendo um grande morro sobre um de seus quadrantes que, segundo 
o autor, faz uma menção às colinas nos campos prados para contem-
plação dos moradores. 

Envolvendo esta colina, junto aos perímetros da edificação, são adi-
cionados pequenos volumes de diferentes alturas que definem um 
grande espaço central de uso coletivo para as habitações, permitin-
do também a visualização de toda a paisagem da cidade [[ver fig.
D228].

O edifício Citadel, segue as diretrizes de localização e o perímetro 

|figura D228|   
foto da vista da 
cobertura

|figura D227|   
diagrama 
explodido cheios e 
vazios

De Citadel
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IMPLANTAÇÃO

estabelecido pelo master plan de 1984 [ver fig.D229 e D231].

O desenho urbano estabelecia que a implantação do edifício seria 
em uma quadra quadrada (aproximadamente 130 x 130 metros) 
com usos misturados e rotacionada em relação à malha urbana exis-
tente. 

Esta implantação dinamizaria os espaços públicos no entorno da edi-
ficação, criando ambientes de diferentes proporções e espacialida-
des que resultariam em bulevares e praças públicas diversas.  [ver 
fig.D230].

O projeto desenvolvido pelo escritório de Portzamparc estabeleceu 
importantes modificações no desenho de sua implantação, definin-
do um novo o cruzamento de dois eixos de circulações: um principal 
longitudinal que interliga todo o plano urbano e outro secundário 
transversal  [comparar com fig.D231].

O projeto arquitetônico definiu uma pequena variação na largura 
das circulações, ampliando-as justamente no encontro das mesmas 
no centro da quadra, potencializando ainda mais este espaço articu-
lador da cidade.

|figura D229|   
projeção do
terreno
esc 1:5.000

|figura D230|   
Implantação
no terreno
esc 1:5.000
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A rua de interligação da cidade fica exatamente sob o edifício Citadel 
[ver fig.D234],  sendo uma importante via de conexão leste oeste 
do plano urbano e, também, o ponto de acesso e conexão com os 
edifícios locais.

No pavimento térreo, junto à circulação de pedestres, foram criadas 
leves inflexões ao longo no perímetro externo para gerar pequenas 
galerias em pontos específicos ou, simplesmente, abrigos de acesso 
às lojas e restaurantes  [ver fig.D233].

Na cobertura, as residências dispostas no perímetro geram um gran-
de espaço coletivo com a forte presença do morro na paisagem  [ver 
fig.D232].  

Este vazio interior corresponde à de 14% da área total da quadra [ver 
fig.D229 e D230], o que pode ser considerado proporcionalmente 
pequeno quando comparado ao lote. No entanto, este espaço pro-
duz uma enorme diferença na produção de espaço público, precisa 
mente por sua escala e caráter aberto, que também beneficiam ao 
próprio empreendimento. 

projeção 
pav. torre da 
cobertura
esc 1:5.000

|figura D232|   
projeção 
3 pavimento
habitações 
perimetrais
esc 1:5.000

|figura D233|   
projeção 
pav. térreo
esc 1:5.000

|figura D234|   
projeção piso 
subsolo
esc 1:5.000

|figura D231|   
foto maquete
da proposta 
urbana OMA
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PERMEABILIDADE AO LOTE

Citadel é uma edificação com total permeabilidade ao lote. O plano 
urbano já previa uma permeabilidade  [ver fig.D236] no eixo princi-
pal de articulação. 

No entanto, ao definir que esta articulação constituísse um cruza-
mento de circulações no centro da quadra, isto potencializou ainda 
mais o uso e a quantidade de fluxos dentro da edificação. 

Esta circulação pública cruzada e no interior do lote, além permitir 
um fácil acesso à edificação e potencializar os seus usos comerciais, 
reduz as dimensões da quadra, possibilita uma interligação mais flui-
da [ver fig.D235], para diferentes percursos e, consequentemente, 
para diferentes públicos.

Esta proposta produz exatamente os tipos de relação e valorização 
urbana defendidos por Jane Jacobs quando nos fala sobre a neces-
sidade de quadras curtas  [ver fig.abaixo] para gerar mais esquinas, 
com mais pontos comerciais viáveis e valorizados (Jacobs 1961), esta 
proposta produz exatamente este tipo de relação e valorização ur-
bana.

|figura D235|   
diagrama
de permeabilidade 
no pavimento 
térreo 

|figura D236|   
proposta plano 
urbano OMA
e a permeabilidade
no térreo 
executada
esc 1:5.000

|figura D235a|   
diagrama de
quadras curtas
(Jane Jacobs)

De Citadel
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PERIMETRO ATIVO

|figura D239|  
foto espaco 
público central
no eixo da rua 
citadel

|figura D237|   
diagrama dom 
perimetro ativo 
programas  com 
usos e fachadas 
translúcidas

|figura D238|   
foto lojas junto ao 
acesso norte

|figura D241|   
foto da vedação 
transparente no 
térreo de noite

Citadel é uma edificação com perímetro ativo. Sua implantação de 
grande permeabilidade no lote fez com que este perímetro do edi-
fício se duplicasse  [ver fig.D237], potencializando e aumentando a 
quantidade de programas comerciais que necessitam e se benefi-
ciam dos fluxos dos passeios públicos.

Esta disposição de programas como restaurantes, lojas, comércios, 
hall de acesso para as habitações e acessos aos estacionamentos, 
distribuídos pelos perímetros externos e internos da edificação, faz 
com que os espaços públicos se mantenham constantemente em 
uso  [ver fig.D238, D239].

Associado às vedações e fechamentos de material translúcido – na 
maior parte dos casos o vidro – esta disposição também mantém 
uma eficiente permeabilidade visual para os espaços públicos, ge-
rando assim um perímetro ativo tanto durante todo o dia e parte da 
noite [ver fig.D241]. 

A distribuição de habitações nos pisos superiores e, principalmente, 
a torre habitacional em frente ao cruzamento das circulações [ [ver 
fig.D240], mantêm uma constante e ininterrupta visualização para 
as circulações públicas, auxiliando também na questão de segurança 
urbana por meio de iniciativas de vizinhança solidária ou segura.  

Assim, esta é uma edificação que possibilita uma relação de urbani-
dade benéfica e simbiótica entre o edifício e a cidade.

De Citadel

|figura D240|  
foto do 
cruzamento 
das circulações 
públicas com a 
torre habitacional
dominando 
paisagem

|figura D235|   
diagrama
de permeabilidade 
no pavimento 
térreo 

|figura D236|   
proposta plano 
urbano OMA
e a permeabilidade
no térreo 
executada
esc 1:5.000
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ARTICULAÇÃO URBANA

O Citadel se situa exatamente no centro simbólico desta nova cen-
tralidade urbana de Almere e entre os seus dois principais eixos de 
articulação. 

Ambos os eixos partem da estação de trem Almere Centrum [ver fig.
D242]. O primeiro se inicia a partir da rua Markmeesterstraat, pas-
sando pelo bulevar da Grote Mark, pela rua De corridor, cruzando a 
edificação e a praça Fórum, até chegar na grande esplanada aberta 
para o lago Weerwater. O segundo se inicia na estação de trem (rua 
Stationstraat), estendendo-se pela Rua Diagonal e se encerrando 
também na grande esplanada.

Por baixo da edificação – local do principal acesso de autos e ser-
viços para todas edificações – passa o principal cruzamento que 
liga os dois lados da cidade: a rua Hospitaaldreef com a rua Wa-
genmakerbaan.

As articulações criadas com o cruzamento de circulações públicas 
dentro da edificação, a conectam com principais espaços públicos 
vizinhos; bulevar da rua Belford, alargamento da Rua Diagonal e a 
praça Fórum [ver fig.D243]. Junto a isso, também resolvem as di-
ferenças presentes entre os níveis por meio de escadas rolantes e 
fazem com que este edifício seja uma importante referência de po-
rosidade e articulação urbana, característica que beneficia tanto a 
cidade como o seu próprio funcionamento. 

|figura D242|  
articulação a partir 
da estação Almere 
Centrum até 
lago Weerwater
esc 1:12.500
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|figura D243|  
articulação urbana 
produzida
esc 1:5.000
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DOMÍNIO PÚBLICO AO PRIVADO

Mesmo com o cruzamento de circulações públicas no interior do 
edifício e a grande quantidade de programas, o Citadel é uma edifi-
cação de organizações e controles de domínios bastante simples e 
claros [ver fig.D244 e D245].

Público O cruzamento no pavimento térreo de circulações integra-
das aos bulevares e praças do entorno tem um uso completamente 
público.

Igualmente públicos são os subsolos, com vias de autos e bicicletas, 
os estacionamentos e a praça inferior, com as circulações verticais 
que acessam o pavimento térreo.

Semi-Público Os mais variados programas comerciais como lojas e 
restaurantes localizados no pavimento térreo, recebem o público lo-
cal a partir de acessos diretos das áreas públicas. Rompendo a topo-
grafia do morro criado sobre a loja âncora, encontramos um deck da 
loja de uso coletivo para contemplação do panorama geral.

Privativo coletivo A cobertura verde do edifício é um espaço priva-
tivo para as habitações, mas também comum e aberto para os mo-
radores locais.  

Privativo exclusivo As unidades habitacionais da cobertura (blocos 
de casas e o edifício vertical).

|figura D244|   
diagrama
com os tipos de 
dominios publicos 
privados
da edificação

|figura D245|   
corte com
dominios
da edificação
esc 1:2.000
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ACESSOS E CIRCULAÇÕES DOS USOS

A edificação é aberta e permeável conforme analisado no item ‘Per-
meabilidade ao lote’. 

Os acessos da edificação estão localizados nas extensões dos eixos 
viários, livres e sem qualquer tipo de controle ou portão para circu-
lações públicas cruzadas. A própria forma e volumetria da edificação 
demarca os limites do edifício com seus acessos simbólicos: cada 
um dos pórticos [ver fig.D246] de entrada tem diferentes propor-
ções e dimensões, mas com escalas adequadas aos seus respectivos 
fluxos. São amplos o suficiente para a escala urbana e não exagera-
dos para a escala humana.  

Para aqueles quem acessam o edifício a partir dos estacionamen-
tos subterrâneos, junto ao eixo principal da edificação e próximo à 
fachada sul, há uma pequena praça de articulação com elevadores 
públicos e escadas rolantes que se conectam ao nível térreo, tendo 
também acesso direto à loja âncora desde o subsolo.  

O acesso principal aos programas habitacionais se encontra na pro-
jeção da própria torre vertical, podendo ser realizado pelo térreo, 
junto ao eixo da rua Citadel, ou pelo subsolo, tanto pelo estaciona-
mento exclusivo para os moradores como pelo grande eixo de cone-
xão [ver fig.D250]. 

Os acessos às lojas e restaurantes são realizados diretamente a par-
tir das circulações públicas voltadas para o interior ou exterior do 
lote.

|figura D246|   
proporções dos 
acessos de cada 
fachada com  a 
escala humana
esc 1:1.250

|figura D247|   
diagrama
com acessos 
e posicionamento 
das circulações
verticais
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Nos subsolos [ver fig.D250] onde ficam as infraestruturas de apoio, 
há um grande eixo longitudinal de pedestres que cruza todo o plano 
urbano e que atravessa, inclusive, as duas vias de automóveis [ver 
figura xx]. Este eixo interliga todos os estacionamentos, além de se 
conectar com as principais circulações verticais que acessam o piso 
térreo, o bulevar de restaurantes na rua Berfort, o hall de elevado-
res das áreas habitacionais, a praça de acesso ao centro da Citadel 
e a praça Fórum, para eventos ou contemplação da paisagem, que 
acontece sob uma arquibancada urbana.

A torre habitacional tem acesso por uma circulação vertical contida 
em sua própria projeção [ver fig.D251]. Deste mesmo núcleo de ele-
vadores e do hall de acesso, ascende-se à cobertura do edifício, sen-
do possível circular junto às áreas verdes com topografia irregular e 
acessar as diferentes unidades habitacionais. Circulações verticais 
de serviço e de segurança com rotas de fuga, estão distribuídas pela 
cobertura.

Nas áreas com lojas comerciais e restaurantes no piso térreo e 1º 
pavimento de cada um dos quatro volumes, encontramos uma cir-
culação interna de serviço central que se conecta aos respectivos 
elevadores, acessando assim as áreas operacionais e de carga e des-
carga nos subsolos.

Na loja âncora [ver fig.D251] também foi prevista uma circulação 
vertical interna própria com escadas rolantes que ascendem até a 
cobertura através de uma abertura zenital e acessa o deck panorâ-
mico. 

CIRCULAÇÃO E FLUXOS De Citadel

|figura D248|   
planta cobertura
com acessos
e circulações
esc 1:5.000

|figura D249|   
planta térreo
com acessos
e circulações
esc 1:5.000

|figura D250|   
planta subsolo
com acessos
e circulações
esc 1:5.000

|figura D251|   
corte
com acessos 
e circulações
verticais
esc 1:2.000

|figura D246|   
proporções dos 
acessos de cada 
fachada com  a 
escala humana
esc 1:1.250

|figura D247|   
diagrama
com acessos 
e posicionamento 
das circulações
verticais
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O projeto está inserido em uma grande malha estrutural regular e 
ortogonal de 8 x 8 metros, também ordenadora do plano urbano 
[ver fig.D252].

Assim, seus espaços, contendo os seus respectivos programas, or-
ganizam-se de acordo com duas condicionantes compositivas: sua 
implantação rotacionada e sua volumetria. 

O que poderia resultar numa organização espacial restritiva e limita-
dora, deu origem a uma espacialidade de boa flexibilidade e capaz 
de atender suas diferentes atividades e dimensões. Isso também 
permitiu a preservação de uma importante qualidade que os am-
bientes de uso comercial necessitam: a capacidade de resiliência, 
ou seja, de se transformar para se adaptar à novas condicionantes e 
transformações de qualquer ordem, sejam estas espaciais, urbanas 
ou, até mesmo, econômicas. 

Devido a esta estrutura rotacionada, os comércios no térreo se or-
ganizam em espaços de planta trapezoidal [ver fig.D253], sendo a 
fachada uma de suas faces inclinadas, cuja dimensão é maior preci-
samente por essa articulação geométrica. 

Nestes pavimentos comerciais, dependendo do nível de acesso ou 
o tipo de cobertura, a altura do pé direito varia de quatro a seis me-
tros, tornando os seus espaços ainda mais polivalentes e adaptáveis 
a diferentes atividades. 

A estrutura da torre vertical também é orientada no sentido da 
malha urbana. Desse modo, somente os pequenos volumes habi-
tacionais tem uma  orientação estrutural diferente e independente. 
Ambos os volumes habitacionais tem altura de 3 metros, resultando 
assim em uma estrutura mais restritiva.

ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS

|figura D252|   
diagrama 
estrutural 
isométrico

|figura D253|   
planta térreo com 
eixos estruturais 
esc 1:5.000

|figura D254|   
planta subsolo
com eixos 
estruturais
esc 1:5.000

De Citadel
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OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

Durante a madrugada, das 0hs às 8hs,  o Citadel tem ocupação so-
mente em suas unidades habitacionais [ver fig.D255]. Conforme 
analisado, é extremamente benéfico para a região manter esta ocu-
pação por ser um tipo de uso que se relaciona mais intimamente 
com a região, cuidando especialmente da questão de manutenção 
dos espaços e da segurança urbana. Assim, as habitações que ficam 
acima do segundo pavimento funcionam como vigias da região, 
principalmente nestes horários de pouco movimento.

Durante o dia, das 8hs às 18hs, seu uso é intenso [ver fig.D256] por 
todos os programas estarem funcionando simultaneamente, mas 
com uma diminuição na ocupação das habitações. As lojas e, prin-
cipalmente, os restaurantes que se concentram junto a rua Belford, 
aumentam a ocupação gerando grandes fluxos em horários especí-
ficos. 

Durante a noite, os fluxos e a ocupação gerados pelos comércios vão 
diminuindo gradualmente. Os restaurantes se mantêm em funcio-
namento e as habitações voltam a ter seus espaços ocupados [ver 
fig.D257].

|figura D255|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da  edificação 
dias de semana 
madrugada 0 a 8hs

|figura D256|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana manhã 
e tarde 8 a 18hs

|figura D257|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana noite
18 a 24hs

De Citadel

|figura D252|   
diagrama 
estrutural 
isométrico

|figura D253|   
planta térreo com 
eixos estruturais 
esc 1:5.000

|figura D254|   
planta subsolo
com eixos 
estruturais
esc 1:5.000
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Nos fins de semana [ver fig.D258, D259e D260], como no Citadel 
não há escritórios ou usos que funcionam de modo muito diferente 
durante os fins de semana, estes usos e ocupações das edificação 
e do solo público são muito parecidas com durante semana. Muda 
somente o tipo de público que utiliza os espaços produzidos, não 
tendo mais o público que trabalha nos edifícios de escritórios loca-
lizados na região, mas que se compensa com o público que acessa 
a região devido os programas de lazer e entretenimento disponíveis 
na região. 

Como no Citadel não existem escritórios ou atividades que funcio-
nam de modo muito diferente durante os fins de semana, estes usos 
da edificação e do solo público acabam tendo ocupações muito pa-
recidas com aquelas que ocorrem durante a semana [ver figura xx]. 
Somente o tipo de público que utiliza os espaços produzidos é que 
se altera, não tendo mais os trabalhadores nos edifícios de escri-
tórios localizados na região. No entanto, este público acaba sendo 
compensado por aquele que acessa a região devido aos programas 
de lazer e entretenimento disponíveis. 

O êxito do funcionamento e da utilização do Citadel está diretamen-
te relacionado ao plano urbano do qual faz parte.

O novo centro de Almere contém inúmeros blocos e edifícios com 
programas diversos: torres comercias, edifícios institucionais e go-
vernamentais, equipamentos para lazer e entretenimento, como 
salas de cinemas, centro culturais, museus e teatro. Todos eles pos-
suem embasamentos produtores de fluxos e atividades diretamente 
acessadas pelo térreo criado pelo plano urbano e de circulação ex-
clusiva para pedestres. 

Por outro lado, o De Citadel também é fundamental para o êxito do 

OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

|figura D258|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
madrugada 0 a 8hs

|figura D259|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde 8 
a 18hs

|figura D260|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
noite 18 a 24hs



145

funcionamento do plano urbano, configurando-se como um de seus 
principais pontos de articulação. De clara vocação comercial, preser-
va o uso habitacional como uma complementação de seu programa, 
ainda que em menor proporção.

Assim, pode-se dizer que quando os diferentes programas são as-
sociados a usos habitacionais, inclusive em uma mesma edificação, 
produzem uma ocupação mais completa e contínua do solo, geran-
do espaços mais equilibrados com uso e ocupação prolongadas [ver 
fig.D264], o que auxilia,  inclusive, na questão de segurança 

Em determinadas circunstâncias, principalmente quando relaciona-
das à escala urbana, a circulação de automóveis pode ser benéfica 
à utilização do solo público. Além de estabelecer mais um acesso 
direto, produz um outro tipo de ocupação e uso nas ruas e nas cal-
çadas,  é de períodos prolongados e que podem se estender pelas 
24hs através da simples circulação e criação de movimento. 

No entanto, nota-se nesta intervenção a prioridade de se criar um 
novo lugar, um novo centro de Almere, entendido como um espaço 
de identidade própria do qual sua população possa se apropriar e 
identificar como centro urbano. Um local cheio de significados, sen-
do um símbolo de espaços públicos destinados à convivência social 
[ver fig.D263]. Assim, é compreensível e adequado que este centro 
priorize os espaços voltados para as pessoas e para o relacionamen-
to humano.

Temos, então, A transformação de uma cidade que funcionava 
como um subúrbio habitacional de Amsterdã em uma nova cidade 
de porte médio, com seu novo centro repleto de espaços públicos 
contínuos exclusivos para pedestres e atendendo a todas as novas 
demandas.

|figura D261|   
foto eixo rua 
citadel em direção 
a estação Almere 
Centrum

|figura D262|   
foto praca de 
acesso do subsolo

|figura D264|   
foto a noite 
junto a área de 
restaurantes

|figura D263|   
foto rua Belfort 
com restaurantes

De Citadel

|figura D259|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde 8 
a 18hs

|figura D260|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
noite 18 a 24hs
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|figura D301|  
foto aérea 
Linked Hybrid
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LINKED HYBRID

Local:    Beijing, China
Ano Obra:  2009
Projeto:   Steven Holl Architects
Cliente:   Modern Green Development Co., Ltd. Beijing
Área construída:  221.000m2

Usos Mistos:  Habitacional
   Hotel
   Entretenimento (Exposições, Cinema, Clube)
   Comércio (Lojas, Café e Restaurante)
   Estacionamento
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INTRODUÇÃO

Linked Hybrid é uma proposta de grande escala, que ocupa uma 
quadra ampla e aberta de aproximadamente 230 x 300 metros e de-
finida por um conjunto edificado de 221.000m2. Suas características 
estabelecem uma condição de adensamento elevado e de grande 
diversidade de usos com: torres habitacionais, torre de hotel, salas 
de cinemas, passarelas suspensas para lazer e entretenimento, tér-
reo comercial com lojas e cafés e uma escola infantil. 

Este complexo experimenta um novo tipo de edificação, reconhe-
cível pelas tecnologias incorporadas e pelas articulações espaciais 
inovadoras resultando em uma linguagem arquitetonica singular. 

O Linked Hybrid – conhecido na China como Li Peak Modern MOMA 
– é uma construção da iniciativa privada realizada na cidade de Bei-
jing pela incorporadora Modern Green Development Co., Ltd.,  que 
buscava desenvolver um inovador produto imobiliário. 

Para o seu desenvolvimento foi contratando o escritório de arquite-
tura norte americano Steven Holl Architects.

Foi permitida a proposição e a experimentação de conceitos arquite-
tônicos e urbanos inovadores para o contexto local, onde foi propos-
ta uma relação totalmente aberta do lote, integrando as edificações 
com a cidade.

Conforme exposto pelo autor, foi proposto um novo tipo de ocupa-
ção do território para um novo tipo de comunidade [ver fig.D303, 
fig.D304 e fig.D305].

|figura D302|   
foto maquete
Linked Hybrid
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Linked Hybrid

Além de propor uma quadra aberta em um lote privado, foi ela-
borado uma circulação coletiva aérea que interliga todas as torres 
edificadas, com atividades e usos que poderiam ser utilizados pelos 
moradores locais e por visitantes. 

O complexo Linked Hybrid, priorizado para pedestres, situados 
ao lado do antigo muro de Beijing, pretende contrapor os atuais 
desenvolvimentos privatizados na China, criando um novo espa-
ço urbano poroso do século XXI, convidativo e aberto ao público 
por todos os lados. Um espaço urbano público cinematográfico; 
envolvidas por camadas espaciais multifacetadas, com muitas 
passagens através do projeto, fazendo do Linked Hybrid “uma 
cidade aberta dentro de da cidade". O projeto promove relações 
interativas, encorajando encontros nos espaços públicos que va-
riam de comercial, residencial, educacional e recreativo. Todo o 
complexo é um espaço urbano tridimensional, onde as constru-
ções; no solo, sob o solo e sobre o solo são fundidos juntos. Ste-
ven Holl-2009 (STEVEN HOLL. Memorial descritivo)

Junto a estes conceitos, a edificação deveria conter tecnologias e 
sistemas inovadores também que a definissem como uma edifica-
ção sustentável.

O resultado desta junção de intenções, arquitetônicas, urbanas e 
imobiliárias, foi um conjunto de edificações com linguagem única e 
de destaque na paisagem da cidade.

|figura D303|   
referência Steven 
Holl Architects
"a dança" Matisse

|figura D304|   
desenho 
Steven Holl 
nova comunidade

|figura D305|   
desenho 
Steven Holl 
terraços jardins

|figura D302|   
foto maquete
Linked Hybrid
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Capital da China, Beijing é uma das metrópoles mais populosas do 
mundo com mais de vinte milhões de habitantes (dados do Governo 
de Beijing), encontrando-se há muito tempo num contínuo processo 
de adensamento e especulação imobiliária. 

Segundo premissas estabelecidas pela incorporadora, o novo con-
junto deveria se embasar sobre conceitos que criassem um produto 
imobiliário único e inovador: arquitetonicamente, explorando uma 
possível relação de urbanidade e, construtivamente, incorporando 
sistemas sustentaveis para redução de consumo energético.

A proposta arquitetônica parte do questionamento e da contrapo-
sição de dois modos de se ocupar e construir no solo da cidade [ver 
fig.D306]: o modo tradicional, que era habitualmente produzido 
antes da década de 1980, e o moderno, produzido a partir desse 
mesmo período. 

Diferentemente dos edifícios excessivamente verticais e separados 
em seus respectivos lotes, buscou-se manter a alta densidade atra-
vés de torres de, no máximo, vinte andares e diretamente articula-
das entre si.

Contrapondo um urbanismo de objetos isolados no tecido urbano 
da cidade que resultaria numa série de espaços residuais ou desarti-
culados, buscou-se uma organização que produzisse espaços vazios 
para a contemplação da cidade ou para a articulação e circulação 
públicas.

Próximo a um importante entroncamento viário e da antiga mura-
lha que limitava Beijing, o Linked Hybrid está inserido num distrito 
residencial a 4,5 km do centro, limitado a oeste pelo rio Bahe e a sul 
pelo rio Landmark e a via expressa S12 elevada, que dá acesso ¬ao 

|figura D306|   
diagrama Steven 
Holl architects
torres verticais 
agrupadas

|figura D307|   
diagrama Steven 
Holl architects
arquitetura 
produtora de 
espaços

|figura D308|   
foto aérea
Linked Hybrid 
e via elevada
expressa S12
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aeroporto internacional da cidade. 

Sem a presença de grandes centralidades em seu contexto, passa a 
polarizar atividades comerciais e de serviços junto às ruas vizinhas 
Zuojiazhuang SB e Zuojiazhuang W, tornando-se também o marco 
arquitetônico referencial e o portal de acesso da região. 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS

Conforme memorial descritivo, o projeto foi concebido a partir de 
uma série de conceitos e sistemas que buscaram melhorar a sua efi-
ciência minimizando os usuais desperdícios de recursos energéticos. 
O sistema de maior impacto e inovação foi a adoção de uma tecno-
logia que aproveita a energia geotérmica permitindo a troca de calor 
com a terra através de um bombeamento profundo situado a cem 
metros abaixo da edificação [ver fig.D310]. Essa tecnologia foi capaz 
de reduzir 80% do consumo de energia, que seria utilizado para o 
resfriamento com ar condicionado no verão, como para a calefação 
no inverno. Além das coberturas verdes e escolhas dos materiais uti-
lizados na construção, outro sistema de grande impacto foi a adoção 
de técnicas para o reuso de águas, reaproveitando 41% do consumo 
de água de todo o complexo, além da utilização do espelho d´água 
central como reservatório de águas cinzas [ver fig.D309]. 

A terra escavada para as infraestruturas do subsolo e estacionamen-
tos, foi reaproveitada para produzir os cinco montes temáticos para 
lazer.

|figura D309|   
foto espelho
d´água para 
reuso

|figura D310|   
desenho Steven 
Holl architects
desenho sistema 
de energia 
geotérmica

Linked Hybrid



152

PROJETO - DESENHOS
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esc 1:5000
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|figura D311|   
foto maquete
Linked Hybrid
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corte longitudinal
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|figura D312|   
desenho 
Steven Holl
passarelas
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MAPA LOCAL

|figura D313|   
mapa cidade 
de Beijing
esc 1:20.000

|figura D314|   
google
Linked Hybrid
esc 1:12.500
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Linked Hybrid

BEIJING

PAÍS:    CHINA

ÁREA (município):  16.411 km2 

POPULAÇÃO (município): 21.700.000 pessoas

DENSIDADE (município): 1,300 pessoa/km2

ALTITUDE:   43.5 metros



155

ANÁLISE LINKED HYBRID

1. USOS MISTOS 
2. COMPOSIÇÃO VOLUMETRICA
3. IMPLANTAÇÃO E ESPACIALIDADE
4. DOMINIO PÚBLICO AO PRIVADO 
5. PERMEABILIDADE AO LOTE 
6. PERÍMETROS ATIVOS
7. ARTICULAÇÃO URBANA
8. ACESSOS E CIRCULAÇÕES 
9. ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS 
10. USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

|figura D313|   
mapa cidade 
de Beijing
esc 1:20.000

|figura D314|   
google
Linked Hybrid
esc 1:12.500
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USOS MISTOS

O conjunto de edifícios do Linked Hybrid contém diferentes usos, 
sendo o principal e mais predominante o programa habitacional que 
ocupa as oito torres verticais e representa quase 60% da área cons-
truída. 

Originalmente, conforme diagramas conceituais do projeto, eram 
previstos que os pisos inferiores das torres fossem dedicados ao uso 
de escritórios, o que agregaria um potente e complementar progra-
ma para um empreendimento desta escala. Isto geraria um outro 
tipo de ocupação e utilização do solo, auxiliando inclusive na criação 
e polarização desta nova centralidade da qual carece a região. 

No térreo de todos os edifícios, ao redor do espelho d´água, encon-
tram-se lojas, cafés e áreas comerciais que servem aos moradores 
e à vizinhança.Foi previsto que no inverno as passagens móveis pu-
dessem ser retiradas do espelho d´água para a sua utilização como 
uma grande pista de gelo, tal como na Rockfeller Plaza. 

Os volumes piramidais invertidos contendo as áreas de entreteni-
mento e salas de cinema são refletidos sobre a água, potencializan-
do e polarizando a utilização deste grande pátio. 

Deve-se ponderar que justamente este espaço central aberto e pú-
blico, naturalmente sombreado e protegido pelas torres habitacio-
nais das agressividades do entorno, da insolação excessiva e dos ruí-
dos produzidos pela via expressa lindeira, é ocupado por um grande 
espelho d´água, transformando sua origem livre e articuladora num 
lugar de caráter predominantemente contemplativo. Neste vazio 
central também se encontra o edifício cilíndrico do hotel. 

Neste vazio central também se encontra o edifício cilíndrico do ho-
tel. Através deste, se dá um dos acessos ao circuito de passarelas 
elevadas que abriga programas de uso comum para todo o comple-

|figura D315|   
diagrama 
Steven Holl
architecture
organização 
do programa

|figura D316|   
corte transversal
com usos
esc 1:2.500

|figura D317|   
corte longitudinal
com usos
esc 1:2.500
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xo: bar com lounge, área de exibições e eventos, loja âncora (livraria), 
cafeteria, serviços gerais (cabelereiros, mercadinho, etc.), área de spa 
com mirante e uma grande área para um clube desportivo com pis-
cinas e academia.

Os “cinco montes” (Garden of Mounds) temáticos recebem progra-
mas específicos destinados ao lazer dos moradores locais: Monte da 
Infância (Mound of Childhood) com escola infantil, Monte da Adoles-
cência (Mound of Adolescence) com quadras esportivas, (Mound of 
Middle Age) Monte da Meia-idade com café, Monte da Idade Avança-
da (Mound of Old Age) com mesas de xadrez e Monte da Eternidade 
(Mound of Infinity) com espaço para meditação. [ver fig.D318]

SIMBIOSE DE USOS - Compartilhamento de programas

No subsolo ficam dois níveis de estacionamentos que são comuns 
para todo o complexo. 

A edificação é predominantemente residencial, bem como o local 
onde está inserida. Logo, os demais programas contidos no edifício 
são para atividades e usos complementares a este. Todas as ativida-
des abrigadas na passarela elevada podem ser utilizadas pelos con-
juntos habitacionais ou pelo hotel.

Os comércios no térreo são para servir à quantidade de habitações 
do local, aproveitando-se dos fluxos de usuários e visitantes que os 
cinemas e hotéis produzem.

O complexo está inserido num terreno de 61.800m2, tendo área total 
construída de 221.000m2 e alcançando um coeficiente de aproveita-
mento do solo de aproximadamente 3,5 vezes. 

|figura D319|   
diagrama 
isometrico 
de usos

|figura D318|   
diagrama 
Steven Holl
montes temáticos

Linked Hybrid
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COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA

Diferentemente de outras cidades chinesas com edifícios habita-
cionais verticais que chegam a atingir 50 pavimentos [ver fig.D320], 
esta proposta foi capaz de manter uma alta densidade por meio de 
uma verticalidade moderada de torres de vinte pavimentos. 

Um grande espaço aberto e plano é configurado acima dos estacio-
namentos nos subsolos. 

No térreo recortado e que embasa as torres verticais, uma primeira 
camada de programas contendo comércios e acessos aos edifícios o 
mantêm poroso e bem articulado. No centro do espaço vazio, dois 
volumes baixos e combinados, no formato de pirâmides invertidas, 
flutuam sobre o espelho d`água.

A torre de hotel e as oito torres habitacionais formam o corpo prin-
cipal dos volumes edificados. Entre as três torres ao norte e as três 
torres ao sul outros volumes derivados e integrados às elas comple-
mentam a volumetria do complexo edificado.

No alto, próximo ao 17º pavimento, passarelas contínuas de uso se-
mi-público interligam as nove torres verticais.

A proposta tem uma clara intenção de ser um marco arquitetônico 
e simbólico para a cidade [ver fig.D323 e D325]. Mesmo que dis-
tante de outras importantes centralidades de natureza empresarial, 

|figura D322|   
diagrama 
composicão
volumetrica
face norte

|figura D320|   
diagrama 
composicão
volumetrica
explodida

|figura D320|   
foto edificios 
habitacionais
chineses

|figura D321|   
diagrama 
composicão
volumetrica
face sul

Linked Hybrid
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financeira, comercial ou institucional, o Linked Hybrid se encontra em 
um dos principais eixos de acesso à cidade, por meio da via que a 
liga com o aeroporto, e de circulação, localizando-se dentro de seu 
segundo anel viário.

Oito torres verticais com uma composição de fachada uniforme de 
aberturas de vidro e revestimento de paineis de aluminio, formam 
um marcante conjunto de edificações onipresente na cidade.

Agrupadas e rodeando um grande espaço vazio interior, torres com 
alturas diferentes vão aumentado gradualmente, de modo similar à 
subida progressiva da passarela elevada [ver fig.D324], que marca 
com muita plasticidade a paisagem numa escala urbana por meio de 
uma espiral crescente. 

Deve ser extremamente valorizado o fato de uma proposta de inicia-
tiva privada permitir que a cidade possa usufruir e contemplar deste 
tipo de espaço urbano público.

COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA - RELAÇÕES NA ESCALA DA CIDADE 

|figura D325|   
perfill da 
cidade de 
Beijing
esc 1:5000

|figura D324|   
foto 
escalonamento e 
passarelas

|figura D323|   
foto Linked Hybrid 
face norte a 
distância

Linked Hybrid

|figura D322|   
diagrama 
composicão
volumetrica
face norte

|figura D320|   
diagrama 
composicão
volumetrica
explodida

|figura D321|   
diagrama 
composicão
volumetrica
face sul
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RELAÇÕES NA ESCALA DE SEU CONTEXTO URBANO

O projeto está localizado em uma região predominantemente 
residencial, tendo torres verticais de volumetria similar ao sul, 
atravessando a via expressa elevada em suas proximidades e 
edifícios mais baixos e horizontais ao norte.

Apesar da imponente volumetria do conjunto, devem-se destacar 
no Linked Hybrid justamente os espaços vazios propostos.

Além de um terreno completamente permeável, com grandes áreas 
públicas e abertas no térreo, inaugurou-se uma nova relação do 
edifício com a cidade. 

Com a proposta de articulação de espaços públicos ou coletivos 
ocorrendo em diferentes níveis das edificações (do térreo às 

|figura D326|   
foto escala no 
contexto

|figura D327|   
foto patio interno 
permeável

|figura D328|   
foto visuais 
permeáveis
e volume protege 
da via expressa

Linked Hybrid

coberturas) foi proposto um novo tipo de “lugar” urbano: espaços 
para circulação, uso, ou simplesmente, contemplação e valorização 
da cidade [ver fig.D326 D327 e D328]. 

Abrem-se visuais para a paisagem não só a partir do interior 
das edificações, mas também através da edificação. Diferentes 
requadros se formam nos espaços vazios entre as torres e abaixo 
das passarelas de ligação e das coberturas. 

Entre as três torres implantadas ao sul, volumes menores 
desdobrados destas mesmas torres, completam uma barreira 
volumétrica que protege o interior do complexo do som produzido 
pela via expressa S12 que passa ao lado.
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RELAÇÕES NA ESCALA HUMANA

O Linked Hybrid é um conjunto de edifícios monumentais que se 
impõe sobre a paisagem e também sobre a escala humana [ver fig.
D329].

No pátio central sua monumentalidade é forte e marcante, em 
alguns aspectos podendo até ser considerada desproporcional.

No centro do pátio, minimizando este pano de fundo monumental, 
encontram-se os volumes escultóricos [ver fig.D330] das salas de 
cinemas com passarelas descobertas que conectam os jardins, 
tendo menores dimensões e alturas, tornando-se mais harmônicas 
à escala humana. 

Na fachada oeste, junto ao Rio Bahe, as passarelas elevadas que 
conectam as torres, formam pórticos de grande escala, além de 
demarcar espacialmente o grande pátio central.

Na cobertura de todas as edificações e também na passarela, 
foram propostos terraços jardins, para que as pessoas pudessem 
contemplar as diferentes vistas a partir de diferentes alturas.

|figura D331|   
foto escala 
pátio interno e 
pequenos volumes

|figura D332|   
foto escala 
humana 
no  viaduto 

|figura D333|   
foto vista 
pnorãmica das 
passarelas 

|figura D329|   
relações com
escala humana 
pátio
monumental
esc 1:2500

|figura D330|   
relações com
escala humana 
passarelas 
elevadas e terraços 
jardins
esc 1:2500

Linked Hybrid
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RELAÇÕES DE CHEIOS E VAZIOS

O espaço vazio central da quadra é definido por oito volumes verti-
cais balizadores [ver fig.D334]. 

Estes oito volumes prismáticos e verticais sofrem deformações e ex-
tensões em diferentes pontos de sua geometria [ver fig.D335], tanto 
nas coberturas como nos embasamentos, gerando volumetrias mais 
complexas, mas mantendo a uniformidade do complexo por meio 
da utilização de um mesmo material exterior: a própria grelha estru-
tural com suas aberturas em vidro.

No térreo, as circulações públicas e coletivas geram uma série de 
deformações e cortes nos volumes das torres. Enfatizando a sua po-
rosidade, demarcam os acessos e as passagens para o pátio central, 
seccionando os vértices e as passagens pelos blocos. 

A passarela elevada [ver fig.D336], com sua forma irregular e total-
mente transparente, vai serpenteando e rompendo os volumes das 
torres de diferentes maneiras.

As coberturas de todas as torres são terraços jardins que visualizam 
toda a paisagem da cidade e do complexo, recurso sobre o qual o 
arquiteto faz menção aos edifícios menores do Rockfeller Center em 
Nova York, onde em sua cobertura, também são criados grandes jar-
dins contemplativos.

|figura D334|   
relações de 
cheios e vazios
balizadores

|figura D335|   
relações de 
cheios e vazios
deformações 
e extensões 
volumetricas

|figura D336|   
relações de 
cheios e vazios
conexão passarelas 
elevadas
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No grande vazio central [ver fig.D338], sobre um espelho d´água de 
grandes proporções, repousam três volumes que recebem diferen-
tes programas: dois volumes menores derivados de uma forma pira-
midal invertida, aglomeram as áreas de cinema e a torre circular de 
onze andares, o hotel.

O topo desta torre demarca o início do percurso da passarela eleva-
da, tal como uma “promenade architeturale” (Le Corbusier) [ver fig.
D339].

Focada na experiência de passagem do corpo através do espaço, 
as torres são organizadas para levar em consideração o movi-
mento, o tempo e a seqüência. O ponto de vista muda com uma 
ligeira rampa para cima, uma curva lenta à esquerda. As torres 
cercadas expressam uma aspiração coletiva; ao invés de torres 
como objetos isolados ou ilhas privadas em uma cidade cada vez 
mais privatizada, nossa esperança é para os novos setores urba-
nos de dimensão "Z" que aspiram à individuação na vida urbana 
enquanto moldam o espaço público. (Steven Holl, 2009, n.p.)

Nas porções oeste e norte do terreno, entre as torres do complexo 
e os edifícios habitacionais vizinhos, foi proposto um outro tipo de 
“vazio” na forma de cinco Montes abertos e acessíveis [ver fig.D339 
e D340 que se destinam ao lazer e a atividades recreativas em seu 
nível inferior.

|figura D339|   
foto montes 
temáticos

|figura D338|   
foto patio central e 
cinemas centrais

|figura D340|   
foto maquete
montes temáticos

Linked Hybrid
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IMPLANTAÇÃO

O Linked Hybrid é uma obra cuja projeção da construção se 
resume a somente 25% da área do terreno [ver fig.D342], mas que 
consegue manter um alto coeficiente de aproveitamento do solo de 
221.000m2 com 61.800m2 construídos (3,5 vezes).

O projeto está inserido em um terreno de perímetro irregular [ver 
fig.D341] e com edificações de diferentes tipologias residenciais 
em seu entorno: a norte uma série de edifícios horizontais de três 
pavimentos; a oeste e junto ao lote uma grande edificação horizontal 
de quinze pavimentos; a sul e junto ao terreno uma edificação 
de seis andares e após o elevado expresso, um recente complexo 
com diversas torres habitacionais de vinte e dois andares; e a leste 
edifícios pequenos de seis andares com diversas composições.  

É proposta uma quadra totalmente aberta com o seu térreo 
permeável e acessível para a vizinhança e que prioriza a circulação 
de pedestres. 

As construções são implantadas mais ao sul, próximas ao elevado 
e deixando quatro dos cinco Montes temáticos na porção norte do 
terreno.

|figura D341|   
projeção do
terreno
esc 1:5000

|figura D342|   
implantação no 
terreno
esc 1:5000
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|figura D343|   
projeção térreo 
permeável
esc 1:5000

|figura D344|   
projeção torres e 
passarelas
esc 1:5000

Linked Hybrid

No térreo, nota-se uma ocupação dispersa dos volumes [ver fig.
D343], tendo um solo poroso, totalmente permeável e com uma 
projeção da área edificável é ainda menor. Na porção oeste, o 
Monte temático contendo a escola é também permeável, sendo 
atravessado por um dos acessos de veículos.

Nos pavimentos superiores [ver fig.D344], verifica-se a projeção das 
oito torres dispostas ao redor do grande pátio, de modo que balizem 
e definam o este espaço central, enfatizado pela “amarração” da 
circulação aérea e conectora de todas as torres.
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PERMEABILIDADE AO LOTE

O projeto possui uma permeabilidade completa de transposições do 
lote que variam em cada face, mas que sempre garantem acessos e 
circulações livres em todo o térreo [ver fig. D345].  

Sua face sul, com uma implantação do térreo menos permeável e 
uma maior solidez volumétrica das edificações, resulta em uma pro-
teção maior dos espaços internos da via expressa elevada, deixando 
assim o edifício mais fechado. Ao mesmo tempo, um eixo de cone-
xão direto ao complexo de altas torres residenciais após o elevado 
[ver fig. D346], demarca um acesso importante ao grande pátio in-
terno. 

As torres da face norte têm volumes e fechamentos de modo similar 
à face sul, mas com as circulações/articulações transversais defini-
das conforme os acessos estabelecidos entre as edificações vizinhas 
ao norte. Estas circulações também subdividiram os quatro montes 
temáticos.

A face leste, um extenso bloco horizontal suspenso, mantém o tér-
reo totalmente livre e acessível. Sob este bloco uma faixa de embar-
que e desembarque para o complexo e principalmente para o hotel.

Por fim, na face oeste, pode-se considerar que abriga os acessos 
monumentais. Com as torres mais dispersas e sem adição de outros 
volumes, são espaços mais abertos e permeáveis. Também abriga o 
acesso de automóveis que se dá sob o volume da escola. 

|figura D345|   
diagrama 
permeabilidade 
total do lote

|figura D346|  
diagrama 
permeabilidade 
total do lote
esc 1:5000

Linked Hybrid
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PERIMETRO ATIVO

|figura D347|   
perimetro ativo 
nos programas  do 
térreo e passarela 
elevada como 
"farol"urbano.

|figura D351|   
foto
uso noturno

|figura D348|   
foto
cinemas 
permeável e 
edificações  com 
aberturas transp.
|figura D349|   
foto passarela 
elevada a noite

|figura D350|   
foto escola 

É uma edificação que tem algumas peculiaridades devido a sua esca-
la e sua proposta arquitetônica.

No térreo [ver fig.D348], o foyer de acesso dos cinemas na área cen-
tral, bem como as lojas, cafés e pequenos comércios distribuídos 
em todas as torres habitacionais, produzem uma boa relação entre 
o interior e o exterior dos ambientes por meio de fachadas em vidro 
ou das aberturas translúcidas da malha estrutural. 

Nas passagens onde os vértices dos volumes das torres são seccio-
nados, o uso de vidro transparente favorece a uma ampla e desblo-
queada visão aos espaços de circulação pública.

A escola também favorece a um perímetro mais ativo. Além de um 
uso que gera muitos fluxos e presença de pessoas, em sua fachada 
externa e nos recortes arredondados internos, são adotados vidros 
com película   protetora, permitindo uma visualização do interior 
para o exterior. Como não tem uso durante a noite, não se inverte 
esta relação. 

As passarelas elevadas [ver fig.D349 e D351], tanto as fechadas nas 
coberturas das torres, como as abertas sobre as salas de cinema, 
criam um tipo de contato e visualização dos ambientes públicos. 

No período da noite, apesar de estarem distantes do térreo, o sim-
ples fato de estarem funcionando, manterem as luzes acesas e pro-
vocando alguma circulação de pessoas, demonstra um uso e uma 
ocupação do edifício que faz com que os espaços públicos não fi-
quem completamente abandonados.

Linked Hybrid

|figura D346|  
diagrama 
permeabilidade 
total do lote
esc 1:5000
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ARTICULAÇÃO URBANA

Por ser concebido como uma quadra aberta e com uma volumetria 
permeável que permite uma livre circulação no nível térreo, o pro-
jeto cria a possibilidade de cruzamentos e articulações em todas as 
direções do terreno [ver fig.D354].

Entretanto, o conjunto do Linked Hybrid têm uma utilização e uma 
quantidade de fluxos baixos. Isto porque acaba atendendo quase 
que exclusivamente aos moradores dos usos habitacionais locais. 

O fato de não estar localizado próximo a polos ou centralidades de 
outras características como centros comerciais ou empresariais, re-
sulta na subutilização destes espaços públicos e dos usos comerciais 
estabelecidos no térreo. É igualmente prejudicial o fato de o terreno 
não ter acessibilidade direta a partir de transportes coletivos como 
o metro – a um quilômetro de distância [ver fig.D352] – e não pos-
suir programas de maior densidade ou em maior quantidade como 
escritórios, convenções, etc.

Também são poucos os programas geradores de ocupação e de flu-
xos como os cinemas. No entanto, estes estão inseridos adequada-
mente no centro da quadra para gerar um polo articulador e ativar 
os principais espaços públicos.

Os programas contidos na passarela elevada são grande relevância, 
pois além de receber um público diferente de pessoas, elas próprias 
são articuladoras de fluxos e programas. 

Por ser uma experiência pioneira deve-se analisar se este elemento 
de circulação elevada tem potencialidade de gerar algum tipo de 
articulação urbana. O que foi o constatado é que, devido a pouca 
ocupação das edificações, acaba gerando somente uma circulação 
entre elas.

|figura D352|  
mapa Linked 
Hybrid
sem acessibilidade 
a transportes 
coletivos

|figura D353|  
foto no eixo 
que interliga ao 
vizinho  MOMA 
Wanguocheng

|figura D354|  
articulação urbana 
pela galeria 
esc 1:5000

Linked Hybrid



169

DOMÍNIO PÚBLICO AO PRIVADO

Mesmo se tratando de um complexo de grande escala, os domínios 
propostos são bastante claros.

Público

O pátio central e sobre os Montes no pavimento térreo são de uso 
público.

Semi-Público

Os cinemas, lojas e restaurantes localizados nos térreos, bem como 
os programas contidos sob os Montes são de uso semi público. As 
passarelas elevadas contém vários programas de uso semi público, 
entre eles: café, bar, exposições, loja, spa e clube, acessados pelas 
próprias passarelas.

Privativo coletivo

Os jardins nas coberturas dos edifícios habitacionais mais baixos são 
ambos de uso privativo e coletivos. Os programas contidos em cada 
Monte: quadras, sala de jogos, sala de brinquedos, escola e etc. são 
de uso privativo coletivo.

Privativo exclusivo

Todas unidades habitacionais são de domínio privativo exclusivos. 
Os jardins dos respectivos apartamentos duplex de cobertura das 
grandes torres são privativos exclusivos.

|figura D355|   
diagrama
de dominios
da edificação

|figura D357|   
corte longitudinal 
com dominios
da edificação
esc 1:2500

|figura D356|   
corte transversal
com dominios
da edificação
esc 1:2500

Linked Hybrid

|figura D353|  
foto no eixo 
que interliga ao 
vizinho  MOMA 
Wanguocheng

|figura D354|  
articulação urbana 
pela galeria 
esc 1:5000
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ACESSOS E CIRCULAÇÕES DOS USOS

Foi criado um sistema viário que articula os edifícios do lote, por 
meio de uma via perimetral que percorre o limite externo das tor-
res. A rua interna de autos pode ser acessada ao sul pela via que se 
encontra sob o elevado expresso ou pela face oeste (por dentro do 
Monte da Infância).

Os estacionamentos são acessados por meio de rampas que ficam 
distribuídas pela via perimetral.

Cada uma das oito torres habitacionais tem seus respectivos acessos 
voltados diretamente para a via perimetral de articulação interna e, 
em alguns casos, um segundo acesso pela praça central. Cada uma 
das torres pode ser igualmente acessada pelos subsolos.

O Hotel é acessado pela face leste do terreno através de uma faixa 
de embarque e desembarque sob o elevado volume horizontal. 

Para a passarela elevada existem três acessos, sendo o principal pelo 
próprio edifício do hotel e outros dois secundários(?) pelas torres 
habitacionais 5 e 8, ou seja, no início, no meio e no fim do percurso.

Os acessos para as lojas, cafés e pequenos comércios, assim como 
para os cinemas, são realizados diretamente a partir das áreas pú-
blicas.

|figura D358|   
planta térreo
com acessos
e circulações
esc 1:5000

|figura D359|   
cortes
com acessos 
e circulações
verticais
esc 1:2500
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O nível térreo que abriga os acessos às torres, comércios e cafés, 
tem uma circulação livre.

Os estacionamentos ascendem ao térreo através de dois vazios prin-
cipais: um ao lado da torre de habitação 4 e outro entre as torres 7 
e 8. Complementando estes acessos, três circulações verticais ficam 
dispostas nas extremidades do espelho d´água, demarcadas por três 
volumes arredondados.

As circulações verticais das torres habitacionais são próprias e exclu-
sivas, ficando centralizadas em seus volumes construídos. 

Para o acesso à passarela elevada é utilizada a mesma circulação 
vertical do hotel. Todos as partes da passarela elevada são conecta-
das umas às outras, tendo um ou dois pavimentos articulados por 
rampas ou elevadores.

As circulações verticais que se conectam com a passarela, nas torres 
habitacionais 5 e 8, são independentes e separadas das habitações. 

CIRCULAÇÃO E FLUXOS 

|figura D360|   
diagrama de 
circulações 
verticais 
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|figura D358|   
planta térreo
com acessos
e circulações
esc 1:5000

|figura D359|   
cortes
com acessos 
e circulações
verticais
esc 1:2500



172

Mesmo possuindo variações volumétricas, as torres verticais tem 
uma configuração espacial básica e regular, definida por uma proje-
ção de aproximadamente 30m x 25m com um núcleo central e uma 
estrutura física perimetral com espaçamentos de 6 a 10 metros [ver 
fig.D362]. 

Com esta configuração, mantém um espaço livre e de grande flexi-
bilidade de utilização. 

As passarelas elevadas também seguem um tipo específico de con-
figuração estrutural com suas formas e espacialidades variáveis, pés 
direito duplos ou simples, pisos de diferentes desníveis e inclinações 
[ver fig.D336 e D364]. 

As estruturas destas são sempre perimetrais e fixadas nas torres, 
mantendo os interiores das passarelas livres e visualmente abertos 
para receberem os diferentes tipos atividades e programas. 

ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS

|figura D361|   
planta com
eixos estruturais 
térreo
esc 1:2000

|figura D362|   
planta com
eixos estruturais 
tipo 
intermediario
esc 1:2000

|figura D363|   
planta com
eixos estruturais 
tipo 
superior
esc 1:2000

|figura D364|   
planta com
eixos estruturais 
tipo 
superior
esc 1:2000

Linked Hybrid
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OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

Durante a madrugada, das 0h00 às 8h00, o Linked Hybrid tem ocu-
pação somente nas unidades habitacionais e no hotel [ver fig. D365] 
sendo extremamente benéfico para manter esta atividade na região. 
Assim, as habitações e o hotel, que ficam sempre acima do pavimen-
to térreo e distribuídas ao redor do grande pátio central, funcionam 
como vigias de todo o terreno, principalmente nestes horários de 
pouco movimento.

Durante o dia, das 8h00 às 18h00 [ver fig.D366], pela manhã o mo-
vimento e a ocupação não são intensos, havendo ainda uma natu-
ral diminuição nas habitações. Ao mesmo tempo, os outros usos 
passam a funcionar aumentando gradualmente até o período da 
tarde. As lojas não produzem grandes fluxos, mas, neste caso são 
suportes para as outras atividades. Os usos na passarela elevadas 
podem produzir novos fluxos de acordo com a atividade ou evento. 
Já os cinemas e principalmente a escola polarizam e produzem gran-
des fluxos em horários distintos. A escola em horários fixos, entre 
as 7h00-9h00, 12h00-13h00 e 17h00-19h00 . O Cinema tem uma 
flutuação de público maior, que depende da atração e dos horários 
da programação, mas normalmente tem uma maior ocupação nos 
períodos da tarde e da noite. 

Durante a noite [ver fig.D367], os fluxos e as ocupações gerados pe-
los comércios diminuem gradualmente. Os restaurantes e cafés es-
tendem um pouco mais seu funcionamento e as habitações voltam 
a ter seus espaços mais ocupados.

Nos fins de semana, a ocupação da edificação é muito similar à da 
semana [ver fig.D368, D369 e D370]. Com exceção da escola, que 
normalmente não funciona nos finais de semana, todos os demais 
usos se intensificam , pois os moradores das habitações naturalmen-
te permanecem em suas casas mais do que durante semana, poden-

|figura D365|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da  edificação 
dias de semana 
madrugada 0 a 6hs

|figura D366|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana manhã 
e tarde 8 a 18hs

|figura D367|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana noite
18 a 24hs

Linked Hybrid
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do usufruir um pouco mais de toda infraestrutura fornecida. Assim 
o comércio, as atividades da passarela elevada, o cinema, os montes 
temáticos tendem a ter uma ocupação e um movimento de pessoas 
muito maior.

OBSERVAÇÕES

Pode-se analisar algumas questões importantes que influenciam na 
ocupação e uso no do complexo.

Ainda que presente no projeto original (esboços e crquis do autor 
fig D315 na p.156), o complexo não contém programas de escritó-
rios, tampouco fica próximo a centralidades de usos diferentes que 
poderiam compartilhar de seus espaços e utilizar os programas e 
atividades complementares que o complexo dispõe como visto an-
teriormente.

O complexo pode ser acessado por meio de algumas linhas de ôni-
bus em vias próximas, mas não está diretamente conectado ao me-
tro. Assim sendo, o principal meio de acesso é o de automóveis in-
dividuais, ficando mais destinado a quem se desloca exclusivamente 
para o complexo.  

Os cinemas configuram oito salas de pequena capacidade. Ainda as-
sim, são responsáveis por gerar um fluxo importante, mas que não 
chega a aproveitar completamente a escala dos espaços e a dimen-
são do empreendimento.

O programa habitacional que predomina no complexo, é destinado 
a um alto padrão de renda. A união destes dois fatores – densidade 
pela grande quantidade de unidades habitacionais e um público de 

OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

|figura D368|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
madrugada 0 a 6hs

|figura D369|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde 6 
a 18hs

|figura D370|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
noite 18 a 24hs
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alta renda – possibilita que os demais programas (lojas, cafés, áreas 
de entretenimento, lazer e serviços), mantenham-se em pleno fun-
cionamento. No entanto, por atenderem a este público específico, 
ficam praticamente direcionados ao atendimento exclusivo, produ-
zindo fluxos e atividades em menor quantidade e menos diversifica-
dos, refletindo assim em uma baixa ocupação do solo.

MUDANÇA DE CONCEITO E FUNCIONAMENTO

Uma mudança de conceito e de funcionamento do complexo aca-
bou prejudicando e limitando a sua utilização . 

O empreendimento adotou um sistema de controle em todos os 
acessos ao complexo, mudando as características da proposta dos 
espaços públicos e coletivos. 

Nas vias de autos foram inseridas barreiras e cancelas de controle 
[ver fig.D372], e nos demais acessos, guardas ou vigilantes verifi-
cam e controlam a entrada de pedestres [ver fig.D373]. Isto acabou 
por transformar o domínio público e livre dos grandes pátios, assim 
como os semi-públicos da passarela elevada, em um domínio priva-
tivo coletivo [ver fig.D371].

Assim, a inovadora concepção de um novo tipo de espaço que origi-
naria “uma cidade aberta dentro da cidade”, acabou transformando 
o complexo Linked Hybrid em uma “cidade isolada dentro da cida-
de”, semelhante a uma cidadela medieval, condição esta que não 
mais agrega qualquer tipo de urbanidade à cidade. 

Modificando-se este tipo de controle de acesso para a proposição 
inicial, todas as qualidades urbanas propostas podem ser resgata-
das.

|figura D371|   
diagrama de 
dominios revisado 
após controle de 
acessos

|figura D373|   
foto controle de 
acesso de pessoas

|figura D372|   
foto controle de 
acesso de veículos

Linked Hybrid

|figura D369|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde 6 
a 18hs
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|figura D401|  
foto aérea 
Hillside Terrace
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HILLSIDE TERRACE

Local:    Tóquio, Japão
Ano Obra:  1969-1998
Projeto:   Fumihiko Maki Architects
Cliente:   Imobiliária Asakura
Área construída:  18.916m2

Usos Mistos:  Habitacional
   Entretenimento (Sala para eventos, galeria)
   Comércio (Lojas, Café e Restaurante)
   Estacionamento
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INTRODUÇÃO

O Hillside Terrace Complex se trata de uma proposta de doze edi-
ficações – de pequena e média escalas – articuladas entre si e in-
tegradas com a cidade, tornando-se um exemplo excepcional de 
construção de edificações desta escala e proporção para empreen-
dimentos da iniciativa privada. Estas características fazem deste um 
caso imprescindível para o desenvolvimento dos temas abordados.

Basicamente, todas as edificações contêm os seguintes usos em seus 
pavimentos térreos: comerciais, escritórios ou atividades voltadas 
para eventos e lazer. Em seus pavimentos superiores, ou em setores 
mais afastados das circulações predominantemente públicas, en-
contramos unidades habitacionais definidas por diversas tipologias.

Ao mesmo tempo que resguarda a privacidade necessária para o 
funcionamento adequado de seus espaços privativos, o projeto tam-
bém oferece espaços públicos ou semi-públicos de proporções ade-
quadas à escala humana. Além disso, encontramos nestes espaços 
uma série de detalhes e elementos construtivos que facilitam a sua 
articulação com a rua, criando assim excelentes condições para um 
uso livre e um benéfico aproveitamento do solo metropolitano.  

O conjunto Hillside, ainda que definido por sua pequena escala, pro-
duz mais espaços públicos diretamente interligados ao tecido urba-
nos do que os outros três casos aqui previamente analisados. Com 
isso, estamos diante de um conjunto capaz de formar uma pequena 
cidade aberta e convidativa dentro do próprio lote privado.

|figura D402|   
desenho geral
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Hillside Terrace

Suas doze edificações foram construídas ao longo de trinta anos e 
em seis fases construtivas, tendo seu início em 1967 e sua conclusão 
em 1998.  Assim as próprias construções se caracterizam por corres-
ponder aos diferentes contextos arquitetônicos e tecnológicos de 
cada fase em que foram executadas.

O plano de ocupação urbana e o desenvolvimento da maior par-
te das edificações ficou sob responsabilidade do escritório japonês 
Maki and Associates Architecture and Planning, cujo titular é, até os 
dias de hoje, o arquiteto Fumihiko Maki. 

Em 1993 Maki foi laureado com o prêmio Pritzker, ocasião em que 
foi citada justamente a sua capacidade e preocupação de buscar 
sempre um equilíbrio das partes com o todo, projetando edificações 
bem relacionadas com a estrutura da cidade. 

A obra de Hillside é referencial por se tratar de um tipo de edificação 
cuja escala compartilha aquilo que há de mais comum em diferentes 
contextos urbanos e territórios metropolitanos, sendo aplicável em 
inúmeros destes. É um tipo de edificação que independe de planos 
urbanos específicos e de grandes investimentos podendo ser produ-
zido por pequenos empreendedores. 

|figura D403| 
croqui de Fumihiko 
Maki  
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Este caso se insere num contexto urbano e econômico de um Japão 
em pleno crescimento.

O complexo Hillside Terrace se localiza em Daikanyama, região de 
Tóquio cuja verticalização urbana não se equipara a de seus outros 
centros.  Sua localização também fica a aproximadamente 1,5 km de 
Shibuya, um dos principais polos comerciais de Toquio.

Esta região que hoje concentra comércios relacionados à moda, era 
nos anos sessenta, ainda caracterizada pela presença de poucos 
edifícios e por uma baixa densidade. O terreno onde se encontra 
implantado o complexo era um lote único com somente uma grande 
residência da tradicional família Asakura – ligada ao ramo imobiliá-
rio. 

É ela que contrata o escritório de Fumihiko Maki para desenvolver 
um plano de ocupação – em fases – de uma longa faixa de, apro-
ximadamente, duzentos e cinquenta metros ao longo da rua Kyu 
Yamate.

"O cliente não quer um desenvolvimento apressado para tirar 
proveito do terreno. Mas sim que se mantenha como um lugar 
confortável por um longo período e que se adapte gradualmen-
te às mudanças do meio. Assim, o nosso escritório elaborou um 
Master plan para que este local se tornasse um espaço direcio-
nado para o uso residencial e comercial, a ser ocupado em várias 
fases." Maki em 1998 (HILL SIDE TERRACE. Em: <http://hillside-
terrace.com/> Acesso em: 10  março 2017).

O conjunto de Hillside foi construído em seis fases [ver fig.D406 e 
tabela D405], todas realizadas segundo propostas desenvolvidas por 
Maki, com exceção da fase IV, elaborada por Makoto Motokura,  seu 

|figura D404|  
vista aérea 
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antigo colaborador.

O fato de ter sido construída em fases e num tempo prolongado 
- algumas etapas chegam a ter um intervalo de oito anos – tornou 
possível que os efeitos produzidos por cada edifício fossem analisa-
dos, assimilando e absorvendo o resultado da fase anterior para a 
experimentação e resolução da próxima. 

A linguagem arquitetônica adotada e suas técnicas construtivas 
são outras diferenças que ainda podem ser observadas entre suas 
edificações. Ambas refletem a própria produção do arquiteto que, 
inicialmente, encontra-se mais próxima da arquitetura moderna in-
ternacional: uma volumetria de maior solidez e uma materialidade 
mais bruta alcançadas pelo uso predominante do concreto armado. 
O arquiteto passa desta a uma volumetria mais fragmentada – tam-
bém em concreto armado – com a aplicação de revestimentos cerâ-
micos, até chegar a edifícios de volumetria complexa e repletos de 
elementos metálicos ou industrializados.

No decorrer das fases, nota-se também um aumento gradual da vo-
lumetria e da densidade adotadas para a ocupação do terreno.

|tabela D405|   
tabela de dados 
técnicos

|figura D406| 
implantação de 
cada fase

Hillside Terrace

HILLSIDE TERRACE COMPLEX

Fase Edifício Ano Autor
Área 

construida
Área 

projeção
Área 

Terreno
Coef. 

Aprov.
Andares Altura

A 1ss + 3pav 10
B 1ss + 3pav 10

II C 1976 Fumihiko Maki 2.436 764 1ss + 3pav 10
D 2ss + 3pav 11,5
E 2ss + 3pav 10,6

anexo A Makoto Motokura 277 151 280 0,99 3pav 9
anexo B Makoto Motokura 311 103 157 1,98 3pav 9,2

V subsolo 1978 Fumihiko Maki 574 88 7.320 0,08 2ss -6,8
E 5.140 1.362 1.979 1ss + 5pav 19,5
F 2.727 666 993 2ss + 4pav 14
G 497 207 332 1ss + 3pav 9,9

Total 18.916 5.258 23.333 0,81

OUTRAS EDIFICAÇÕES 
1ss + 3pav 9,9
1ss + 2pav 8,2

A
B
C

0,60

1,00

0,96

2,40

2,93

Hillside 
West

Fumihiko Maki

1998 Fumihiko Maki 2.957

Embaixada 
Dinamarca

1979

I

VI

III

IV

1969

1977

1985

1992

2ss + 5pav 18,2

Fumihiko Maki

Fumihiko Maki

Fumihiko Maki

1.896 766 1.972

706 1.230

1.849

5.105

7.167

5.105

643

1.274

FASE I FASE II FASE IIIFASE IV

FASE V

FASE VI

A B C
D

E

F

G

H

anexo 
Aanexo 

B
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|figura D407|   
diagrama 

volumétrico
fase 1

Desenhos gerais
escal 1:2500

|figura D408|   

DESENHOS GERAIS

PROJETO - DESENHOS
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|figura D407|   
diagrama 

volumétrico
fase 1

Desenhos 
na escala
1:1000

|figura D409|   
diagrama 
volumétrico
fase 2

|figura D408|   

FASE I FASE II

|figura D410|   

Hillside Terrace
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|figura D415|   

|figura D416|   

|figura D411|   
diagrama 

volumétrico
fase 3

|figura D413|   
diagrama 
volumétrico
fase 5

|figura D412|   |figura D414|   

Desenhos 
na escala
1:1000

FASE III

FASE IV

FASE V
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Hillside Terrace

|figura D415|   

|figura D417|   
diagrama 
volumétrico
fase 6

|figura D416|   

|figura D418|   

Desenhos 
na escala
1:1000

Desenhos 
na escala
1:1000 FASE VI
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MAPA LOCAL

|figura D419|   
mapa cidade de 
Tokyo
esc. 1:20.000

|figura D420|   
google
Hillside Terrace
esc 1:12.500
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ANÁLISE HILLSIDE TERRACE 

1. USOS MISTOS 
2. COMPOSIÇÃO VOLUMETRICA
3. IMPLANTAÇÃO E ESPACIALIDADE
4. DOMINIO PÚBLICO AO PRIVADO 
5. PERMEABILIDADE AO LOTE 
6. PERÍMETROS ATIVOS
7. ARTICULAÇÃO URBANA
8. ACESSOS E CIRCULAÇÕES 
9. ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS 
10. USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

|figura D419|   
mapa cidade de 
Tokyo
esc. 1:20.000

|figura D420|   
google
Hillside Terrace
esc 1:12.500
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USOS MISTOS

Os usos e programas foram aspectos muito importantes considera-
dos neste projeto. Maki se preocupava muito com as atividades que 
atrairiam as pessoas a ocupar e usufruir destes espaços.  

Desse modo, foram priorizados programas que incentivariam a cir-
culação e a permanência junto aos espaços públicos. Nos pavimen-
tos de acesso às edificações, ou quando estas estivessem voltadas 
para a rua, foram distribuídas lojas, comércios, cafés, restaurantes, 
galeria de arte, áreas e espaços para eventos, sempre integrados aos 
espaços de circulação e com proporções concebidas para a escala 
humana.

Próximos destas mesmas circulações comuns, estão distribuídos nos 
térreos os acessos às habitações, localizadas sempre nos pavimen-
tos superiores. Cada uma das edificações possui tipologias habita-
cionais próprias e distintas.

Em pontos estratégicos foram inseridos pátios e praças para abri-
garem mesas externas de apoio a restaurantes e cafés ou, simples-
mente, bancos e arborizações que gerassem espaços de interação 
entre as pessoas. 

Entre os edifícios das fases II e III foi proposto um espaço simbólico 
e contemplativo mais protegido da cidade, isolado, arborizado e, in-
clusive, com um pequeno templo e seu respectivo portal (Tori em 
japonês). 

|figura D421|   
diagrama 
isométrico
de usos
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“SIMBIOSE” DE USOS - Compartilhamento de programas

Tal como nos outros casos anteriores, foi constatado uma benéfica 
relação de compartilhamento de usos neste projeto. As habitações 
podem utilizar boa parte dos serviços e comércios de baixa produção 
de ruidos que ficam providos nos térreos que, por sua vez, aprovei-
tam destes fluxos para potencializar o seu funcionamento. 

No complexo Hillside, é proposta uma outra categoria de relação sim-
biótica extremamente benéfica, tanto para o empreendimento como 
para a cidade. Criados e compartilhados dentro do próprio lote, en-
contramos uma série de espaços públicos ou semi-públicos como ga-
lerias, praças e pátios  disponíveis para a cidade. 

Para os programas comerciais, residenciais e de lazer, estes espaços 
funcionam como acessos e circulações. Além disso, também podem 
ser utilizados como áreas de possível extensão de mesas para restau-
rantes e cafés.

Já para a cidade, funcionam como respiros e espaços de desacelera-
ção diante da intensidade de uma movimentada área metropolitana. 

O fato destes espaços serem compartilhados por ambos os usos e de 
suas circulações serem articuladas por meio de galerias que interli-
gam todas a as suas edificações, faz do Hillside um conjunto referen-
cial e exemplar na produção de espaços públicos integrados entre si 
e ao tecido urbano. |figura D422|   

corte longitudinal 
com usos
Esc. 1:2.500

Hillside Terrace
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COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA

No Master Plan de 1969 [ver fig. abaixo], verificamos que suas edi-
ficações possuíam uma configuração muito mais homogênea ca-
racterizada por uma volumetria mais pura e geométrica, além das 
galerias de pedestres voltadas diretamente para rua – tal como o 
edifício B da fase I. 

Nota-se que os conceitos fundamentais de integração de espaços 
públicos já estavam presentes nos projetos, intercalando espaços 
abertos e vazios no interior do lote com os volumes das edificações, 
as circulações e as articulações. 

Posteriormente, da construção da fase II em diante, esta tipologia 
foi descartada para dar lugar à experimentação de volumetrias mais 
fragmentadas em seus edifícios, com seus usos e galerias de circu-
lação localizadas em seus interiores e mais afastados da rua. Maki 
tinha como preocupação o contato das edificações e dos espaços de 
convívio com a rua Kyu Yamate, pois esta possuía uma considerável 
movimentação que  tornava indesejável um contato direto para es-
tes espaços de convívio.  

|figura D423|   
diagrama 
composição 
volumétrica frente 
rua

|figura D424|   
diagrama 
composição 
volumétrica fundo 

Rua Kyu Yamate

Rua Kyu Yamate

Hillside Terrace
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Diferentemente da região de Shibuya, completamente tomada por 
grandes edificações, a região de Daikanyama, onde está implantando 
o conjunto Hillside, caracteriza-se por sua intensa movimentação co-
mercial, porém pouco verticalizada e com limitações urbanísticas de 
altura. Na rua Kyu Yamate, junto à qual o projeto se situa, o limite de 
altura é de até 10 metros [ver fig.D425].

Deste modo, foram propostas edificações mais baixas de volumetrias 
predominantemente horizontais e adequadas a este contexto. 

Ao longo do tempo, observa-se no complexo  um gradual aumen-
to do volume das edificações para melhor aproveitamento do índice 
construtivo de cada lote. 

COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA - RELAÇÕES NA ESCALA DA CIDADE 

|figura D425|   
perfil das 
edificações 
relacionadas ao 
contexto
esc. 1:2.500

Hillside Terrace

|figura D423|   
diagrama 
composição 
volumétrica frente 
rua

As construções acompanharam o crescimento e o desenvolvimento 
da cidade, podendo observar uma claríssima diferença em suas fa-
ses, cujas proporções de aproveitamento do lote variam de 0,60 na 
fase I à quase 3 na fase VI.

Ainda que concebido a partir de proporções bastante distintas de 
relação entre espaços vazios e construídos, em todas as fases a cria-
ção de espaços públicos compartilhados se mantêm presente, com 
dimensões e espacialidades concebidas para a escala humana.
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RELAÇÕES NA ESCALA DE SEU CONTEXTO URBANO

Como visto anteriormente, o conjunto possui uma relação de altura 
muito próxima às edificações do entorno. 

Conforme definido pelo Master Plan de 1969, a alternância de 
cheios e vazios entre as diferentes edificações se tornou um critério 
a ser adotado em todas as suas fases. Deste modo, as edificações 
não interromperiam completamente a visualização da paisagem a 
partir do terreno, gerando também espaços para interação social ou 
contemplação visual.

Ainda assim, a permeabilidade e a articulação destas edificações de 
pequena escala, criam um novo sentido de espaço urbano para a 
sua região: um espaço coletivo e convidativo à interação humana.

As edificações são implantadas aproveitando os níveis topográficos 
existentes tanto ao longo da rua Kyu Yamate, como em seu senti-
do transversal. Os dois metros do leve desnível são distribuídos ao 
longo de toda a extensão de 250 metros do terreno, sendo cada 
uma das construções acomodadas em sua respectiva cota natural. 
Sempre que possível, o projeto faz uso de meios níveis ou subsolos 
para melhor acomodação das edificações no terreno [ver fig.D426].

Inclusive foi preservado um pequeno morro original do terreno jun-
to ao edifício X que contêm antigos túmulos, Kofun, com o pequeno 
templo no topo do monte.

|figura D426|   
relações com 
escala humana

Hillside Terrace
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RELAÇÕES NA ESCALA HUMANA

O complexo Hillside é composto por edificações que estabelecem 
uma direta relação com a escala humana, não apenas por conter 
somente edificações de pequeno porte, mas, principalmente, para 
tornar os espaços mais agradáveis e convidativos para os pedestres. 

Os espaços e ambientes produzidos pelo projeto buscam inaugurar 
um novo tipo de lugar na cidade:mais humanizado, tranquilo e que 
permita a interação entre pessoas, características que o tornam 
totalmente o oposto ao frenético e contínuo movimento agitação 
que presenciado na região de Shibuya.

Seus pátios e praças possuem espacialidades equilibradas e 
proporções adequadas  que, por não serem tão amplas para grandes 
aglomerações e nem tão pequenas, preservam a contemplação 
destes mesmos ambientes [ver fig.D427 e D428].

Estes lugares estão sempre associados à presença de uma 
arborização constante e sutil, transformando um espaço de 
características metropolitanas – dotado de comércios, serviços e 
diferentes fluxos – em um ambiente quase suburbano.    

Observamos ainda uma série de detalhes e elementos simbólicos que 
só podem ser percebidos numa escala como esta, entre eles: beirais 
distintos em cada edificação que produzem pequenos abrigos ou 
demarcações dos acessos de seus mais diversos espaços e pequenos 
recortes que indicam a separação das unidades habitacionais. 

|figura D427|   
praça entre 
edificios da 
fase VI

|figura D428|   
pátioatras da 
fase I

Hillside Terrace
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RELAÇÕES DE CHEIOS E VAZIOS

Segundo Maki, a disposição e a configuração das edificações sempre 
se fundamentou sobre uma alternância entre espaços construídos e 
espaços vazios ao longo da rua Kyu Yamate [ver fig.D432] que gerasse 
um tecido urbano poroso e interligado de diferentes maneiras.

Estes vazios entre as edificações, deveriam ser espaços de encontro 
que permitissem a contemplação dos fundos levemente rebaixados 
dos lotes , aproveitando também a arborização mantida pela 
residência tradicional da família Asakura.

Além da adoção desta estratégia de cheios e vazios, a volumetria 
das edificações seria derivada de um sistema modular bastante 
flexível e adaptável às suas diferentes espacialidades. 

Deste modo foi estabelecida uma malha ortogonal distribuída 
por todo o terreno que estrutura a disposição e a implantação de 
todas as edificações. Considerando a sua curvatura, este mesmo 
sistema se estende para o terreno do outro lado da rua Kyu Yamate, 
organizando também organizam os espaços construídos deste lote.

|figura D429|   
volumes 
brutos

|figura D430|   
volumes 
subtraidos

|figura D431|   
volumetria 
final
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Derivando desta malha, pequenos módulos tridimensionais 
combinados passam a definir as volumetrias brutas de cada 
edificação [ver fig. D429]. Estas são concebidas de acordo com as 
diferentes condicionantes de cada projeto como, por exemplo, 
a necessidade de adensamento, a produção de espaços públicos, 
a iluminação, a ventilação, entre outros. É a soma de todos estes 
critérios que, então, define a volumetria final das edificações [ver 
fig. d431]. 

Este mesmo procedimento de adição e subtração de volumes 
também é utilizado para a produção de uma série de detalhes 
e elementos construtivos que enriquecem a espacialidade e a 
identidade dos ambientes, tal como os pequenos recortes no 
concreto demarcando sutilmente a separação das unidades 
habitacionais do prédio B, ou os diversos tipos de beirais sob as 
edificações, que formando pequenos abrigos e demarcando os 
acessos [ver fig. D432a e D432b] às lojas ou demais espaços nos 
térreos das construções. 

|figura D432|   
relação de 
cheios e vazios 
ao longo da rua

Hillside Terrace

|figura D432a|   
relação de 
cheios e vazios 
acessos

|figura D432b|   
relação de 
cheios e vazios 
abrigos
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IMPLANTAÇÃO

Podemos analisar o conjunto de Hillside como se fosse dois projetos: 
um tno terreno original da casa da família Asakura e outro no lado 
oposto da rua [ver fig.D433].

É possível observar que as construções no terreno tem características 
de implantação e de projeção sobre o terreno bem diferentes das 
construções do terreno 2.

Além da questão temporal que as separa, a grande diferença de 
demanda construtiva, provoca uma clara diferença de ocupação e 
altura entre os projetos [ver fig. D434]. A fase VI é muito mais densa 
e vertical que as fases anteriores, resultando em um espaço público 
proporcionalmente menor.

Por outro lado, mesmo com condicionantes diferentes, as propostas 
valorizam os mesmos aspectos: quadras abertas com praças  
arborizadas e circulações públicas junto aos programas públicos.  

Em todas as fases do projeto ambos os programas dos térreos são 
destinados ao atendimento público. No entanto, seus programas 
têm características diferentes, sendo, na fase VI, dedicados à áreas 
de eventos e entretenimento (galeria de arte, salas livres para 
multiusos), atendendo a uma demanda maior.  

Uma relação importante a ser destacada é o fato de que , mesmo 
estando os seus terrenos separados por uma rua de grande fluxo, 
ambos ainda seguem articulados por condições urbanas que estes 
oferecem, seja uma conexão pelos eixos de circulação, seja pela 
extensão e continuidade dos vazios entre ambos os lados. 

|figura D433|   
terrenos

|figura D434|   
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|figura D435|   
ocupação no 
térreo com 
projeção da 
cobertura

É um tipo de projeto arquitetônico que produz um resultado tão 
benéfico para a cidade que acaba incentivando outros tipos de 
soluções que valorizem estes mesmos aspectos.

Dois terrenos vizinhos à fase VI do Hillside – uma livraria chamada 
Tsutaya e um pequeno centro comercial com pequenas lojas – 
implantaram suas edificações distribuídas pelo lote reproduzindo 
espaços de características similares – quadras abertas – e como 
se fossem extensões articuladas destes espaços públicos para livre 
circulação de pedestres.

Este tipo de difusão de experiências benéficas para a cidade deve 
ser amplamente debatido e testado.

Hillside Terrace
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PERMEABILIDADE AO LOTE

Hillside tem seus lotes completamente permeáveis, sendo quadras 
abertas que mantêm amplo contato com a cidade. 

Neste caso, mais que simplesmente oferecer seus programas de 
acesso público, como os usos comerciais e de entretenimento, ofe-
rece também seus espaços internos com praças e pátios para que 
sejam desfrutados pelo público. 

No complexo do Hillside não só o terreno é permeável, como tam-
bém as suas edificações [ver fig. D438 e D439].O edifício central do 
complexo executado na fase II funciona como um verdadeiro distri-
buidor de circulações públicas. 

Este pode ser cruzado em dois sentidos: paralela ou transversalmen-
te à rua.  É uma interessante referência de uma pequena edificação 
com grande capacidade de articular com diferentes espaços.

|figura D436|   
permeabilidade
do slotes

|figura D437|   
espaços públicos 
principais

|figura D439|  
foto patio 
interno 
fase III

|figura D438|  
foto entrada 
fase II

Hillside Terrace
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PERIMETRO ATIVO

|figura D440|  
diagrama fachadas 
ativas

|figura D442|   
cirulação comercial 
fase I

|figura D441|   
entrada fase III

Além da criteriosa seleção de programas para a ocupação dos pavi-
mentos térreos destinados a manter usos e atividades constantes, 
também foram concebidos explorando a sua máxima transparência. 
Assim, buscou-se manter um máximo contato dos ambientes inter-
nos com os agradáveis ambientes externos de todos os embasamen-
tos das edificações 

Mesmo com muitos desníveis em seus espaços, inclusive das edifi-
cações, o vidro está presente em todas as fachadas térreas. 

Associado a um agradável e bem utilizado espaço público, isso leva 
a um perímetro extremamente ativo durante o dia e a noite, tanto 
para a cidade como para a construção.

Hillside Terrace

|figura D439|  
foto patio 
interno 
fase III

|figura D438|  
foto entrada 
fase II
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ARTICULAÇÃO URBANA

Privativo coletivo

Além da criteriosa seleção de programas para a ocupação dos pavi-
mentos térreos destinados a manter usos e atividades constantes, 
também foram concebidos explorando a sua máxima transparência. 
Assim, buscou-se manter um máximo contato dos ambientes inter-
nos com os agradáveis ambientes externos de todos os embasamen-
tos das edificações 

Mesmo com muitos desníveis em seus espaços, inclusive das edifi-
cações, o vidro está presente em todas as fachadas térreas. 

Associado a um agradável e bem utilizado espaço público, isso leva 
a um perímetro extremamente ativo durante o dia e a noite, tanto 
para a cidade como para a construção.

|figura D443|  
diagrama de 
articulação urbana

|figura D444|  
articulação 
urbana entre as 
edificações
esc 1:2.500

|figura D445|  
circulaç~~ao 
protegida da rua

|figura D446|  
circulação interna

Hillside Terrace
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DOMÍNIO PÚBLICO AO PRIVADO

Assim, esta é uma edificação com térreos totalmente públicos e li-
vremente acessíveis. Mesmo os acessos às habitações dos pisos su-
periores preservam um contato direto com as circulações públicas 
do térreo.

Com são edificações pequenas e com dois tipos básicos de usos, a 
relação de seus domínios é muito clara: térreo público e semi públi-
co, e pavimentos superiores privativos exclusivos – com exceção de 
suas circulações coletivas.

Um aspecto interessante deste projeto é que, devido à sua topogra-
fia, os térreos são interligados com uma série de outros pavimentos 
menores a meios níveis, acima ou abaixo e, por vezes, com ambos.

Este tipo de interligação produz mais opções de articulação e con-
tato com os solos de domínio público, potencializando o uso de 
atividades que precisam ter um contato público, mas também uma 
condição mais reservada.

|figura D447|   
diagrama de 
domínios da 
edificação

|figura D448|   
corte com 
domínios da 
edificação
esc. 1:2.500

Hillside Terrace

|figura D444|  
articulação 
urbana entre as 
edificações
esc 1:2.500

|figura D445|  
circulaç~~ao 
protegida da rua

|figura D446|  
circulação interna
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ACESSOS E CIRCULAÇÕES DOS USOS

Por ter um térreo completamente permeável, suas entradas e cir-
culações podem estar localizadas em diferentes pontos, mas, ainda 
assim, preservando uma mesma facilidade de acesso. Algumas edi-
ficações – Fase I edifício A, mesmo sendo pequenas, possuem dois 
acessos diferentes: um pela rua principal e outro pela rua lateral, 
sendo que cada circulação atende uma parte do pequeno bloco. 

Normalmente, os acessos às habitações ficam localizados em posi-
ções estratégicas, um pouco retiradas dos grandes fluxos e recolhi-
das do contato direto com a rua Kyu Yamate.

Já os comércios, dependendo da edificação, são acessados tanto por 
dentro do lote como pela rua, aproveitando a fluidez das circulações 
internas. 

|figura D449|   
planta do térreo 
com acessos e 
circulações
esc. 1:2.500

|figura D450|   
corte com acessos 
e circulações 
verticais
esc. 1:2.500

T8
T7T6

T5

T4

T3
T2 T1

Hillside Terrace
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São edificações com três andares, tendo os pavimentos superiores 
residenciais acessados principalmente por escadas, exceto pelas 
edificações da Fase VI que, por serem maiores, fazem uso de ele-
vadores.

Alguns destes são conectadas diretamente às circulações públicas 
sem portão ou fechamento para rua, comportando-se como em re-
sidências.

A praça central da fase IV que recebe o programa de eventos em seu 
subsolo, tem seu acesso e circulação vertical no fundo do terreno, 
mantendo este pátio livre para atividades diversas.

CIRCULAÇÃO E FLUXOS 

|figura D451|   
diagrama de 
acessos e 
circulações 
verticais

Hillside Terrace

|figura D449|   
planta do térreo 
com acessos e 
circulações
esc. 1:2.500

|figura D450|   
corte com acessos 
e circulações 
verticais
esc. 1:2.500
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Conforme analisado, o sistema construtivo adotado para a constru-
ção das edificações, a estrutura física e a espacialidade do Hillside 
são extremamente regulares, definidos por uma malha estrutural de 
aproximadamente seis metros em ambos os sentidos[ver fig. D453].

Com este tipo de modulação , o conjunto tem uma considerável fle-
xibilidade para readequações dentro de um mesmo programa. 

Os edifícios da fase IV com espaços de eventos e exposições, que 
recebem as mais diversificadas atividades não são muito diferentes, 
mas tem uma modulação de oito metros, um pouco maior as de-
mais.

Os ambientes com maior flexibilidade e capacidade de adaptação a 
diferentes atividades são os anexos A e o B que, ainda que pensados 
para eventos, também podem ser utilizados como salões para escri-
tórios. No entanto, não podem ser considerados polivalentes, pois 
tem pé direito comum. 

O salão de eventos no subsolo do pátio central poderia ser conside-
rado polivalente por seus espaços, mas por estar neste nível inferior, 
fica limitado a atividades que não necessitem de iluminação e ven-
tilação natural.

ESTRUTURA FÍSICA E ESPAÇOS

|figura D452|   
diagrama de 
estrutura

|figura D453|   
planta com eixos 
estruturais
térreo
esc. 1:2.500

Hillside Terrace



205

OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

Durante a madrugada, das 0h00 às 8h00, o Hillside tem a ocupação 
de suas unidades habitacionais [ver fig. D454], fator extremamente 
benéfico para a região. Por serem baixas, suas edificações ficam ain-
da mais próximas e em contato com o solo, gerando mais segurança 
urbana e funcionando como vigias da região, principalmente nestes 
horários de pouco movimento

Durante o dia, das 8h00 às 18h00, o uso dos espaços públicos e semi 
públicos passa a funcionar [ver figura D455] com uma diminuição 
na ocupação das habitações. As lojas, os cafés, os restaurantes e as 
áreas de entretenimento aumentam progressivamente a sua ocupa-
ção até a hora do almoço, assim como no período da tarde próximo 
ao jantar, gerando maiores fluxos.

Durante a noite, os fluxos e a ocupação nos comércios vão diminuin-
do gradualmente, mantendo somente o funcionamento dos restau-
rantes e dos cafés, além das habitações, que voltam a ter os seus 
espaços ocupados [ver figura D456]

|figura D454|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação
dias da semana
madrugada 0 a 6hs

|figura D455|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação dias 
de semana manhã
e tarde 6 a 18hs

|figura D456|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificações dias 
de semana noite
18 a 24hs

Hillside Terrace
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Nos fins de semana, este funcionamento ocorre de modo muito pa-
recido como durante a semana [ver figura D457 a D459]. A única 
diferença passa a ser que os espaços de múltiplos usos, por vezes 
ocupados como escritórios, deixam de funcionar. Igualmente, tanto 
a embaixada como a Casa Asakura, áreas para atividades mais reser-
vadas, permanecem fechadas.

OCUPAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO

|figura D457|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana
madrugada 0 a 6hs

|figura D458|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde
6 a 18hs

|figura D459|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
noite 18 a 24hs
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Uma variedade de estratégias de desenho foram utilizadas para 
criar esta atmosfera única, considerando as sutis diferenças de 
mudanças topográficas, as camadas espaciais e a criação de 
um espaço exterior público e protegido. O sucesso deste projeto 
é resultado dos meios espaciais e arquitetônicos – a escala, a 
transparência, etc. - bem como o desenvolvimento do programa 
para fomentar vida pública. Uma variedade de eventos formais e 
informais são realizados nesta parte da cidade, criando vida em 
Hillside Terrace e ao redor, combinando com a arquitetura para 
torná-lo uma parte única da cidade de Tóquio. Maki em 1998 
(HILL SIDE TERRACE. Em: <http://hillsideterrace.com/> Acesso 
em: 10  março 2017)..

Deste modo, observamos que o Hillside é capaz de manter um pro-
longado uso do solo, uma integração com a cidade e entre os pró-
prios programas complementares que o compõe .

Como o entorno do Hillside tem uma clara vocação comercial, os 
fluxos gerados por este tipo de uso se integram aos das edificações 
e fortalecem seu funcionamento como conjunto.

Neste caso, este espaço fluido criado “contamina” outras edifica-
ções vizinhas e produzem um valioso espaço urbano na cidade.

|figura D460|   
extensão 
Hillside West

|figura D461|   
Hillside West

|figura D462|   
centro 
comercial 
vizinho

Hillside Terrace

|figura D458|   
diagrama de 
ocupações e uso 
da edificação de 
fim de semana 
manhã e tarde
6 a 18hs
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OBSERVAÇÕES FINAIS
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GRANDE DIVERSIDADE DE USOS (6 USOS DIFERENTES)

TRASNFORMAÇÃO DE ANTIGA  ÁREA PORTUÁRIA PROXIMA AO CENTRO

ESCALA GRANDE  - OCUPAÇÃO CONCENTRADA E VERTICAL

ALTISSIMA DENSIDADE (40X TERRENO)/MONUMENTALIDADE

SÍNTESE CONCEITUAL DE CONTEMPORANEIDADE PARA KOOLHAAS

PARCERIA PUBLICO PRIVADA

EDIFICAÇÃO ARTICULADORA DE ESPAÇOS PÚBLICOS

CRIAÇÃO DE NOVO CENTRO URBANO PARA CIDADE DE ALMERE

ESCALA MÉDIA – OCUPAÇÃO HORIZONTAL

“CORAÇÃO” DE PROJETO URBANO (CONCURSO INTERNACIONAL)

CONCEITO DE QUADRA ABERTA

PARCERIA PUBLICO PRIVADA

EXPERIMENTAÇÃO CIRCULAÇÃO PÚBLICA AÉREA (PASSARELA ELEVADA) 

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DENTRO DE LOTE PRIVADO E DA EDIFICAÇÃO

ESCALA GRANDE – OCUPAÇÃO DISPERSA

TECNOLOGIA E RECURSOS SUSTENTÁVEIS

QUADRA ABERTA EM TERRENO PRIVADO

INICIATIVA PRIVADA 

CONSTRUÇÃO AO LONGO DE 23 ANOS (SEIS FASES CONSTRUTIVAS - ASSIMILANDO FASES ANTERIORES)

ESCALA PEQUENA – OCUPAÇÃO DISPERSA

TECNOLOGIA E LINGUAGEM AJUSTADAS AO TEMPO

QUADRA ABERTA EM TERRENO PRIVADO

INICIATIVA PRIVADA 

DE ROTTERDAM

DE CITADEL

LINKED HYBRID

HILLSIDE TERRACE

|figura D464|   
Edificios e a
relação com escala
humana
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PRIMEIRA OBSERVAÇÃO – os quatro casos distintos

A. Nova área para expansão próxima do centro de Rotterdam, 

B. Criação do centro urbano da cidade dormitório de Almere, 

C. Construção de um inovador produto imobiliário em Beijing,

D. Empreendimento faseado de edificações integradas de pequena escala 
em Toquio. 

É possível notar que, em diferentes escalas urbanas, cada projeto produz rela-
ções distintas com o contexto e com a cidade. As composições volumétricas e 
as disposições dos cheios e vazios de cada obra buscam relaciona-las com seu 
respectivo contexto,  tornando-se fundamentais para uma melhor integração 
urbana. 

As espacialidades produzidas dentro dos edifícios são exploradas para realçar 
as diferentes sensações nas pessoas, às vezes impactando pela sua monumen-
talidade (Rotterdam e Linked) ou, em outros casos, buscando respeitar uma 
proporcionalidade com a escala humana (Citadel e Hillside). 

Cada edificação contém diferentes usos e proporções de áreas. Alguns proje-
tos buscam um maior aproveitamento de seus programas por meio do conta-
to com os domínio públicos (Citadel e Hillside). Outros tem como objetivo a 
utilização da potencialidade máxima de seus índices construtivos de modo a 
aumentar a densidade e os espaços para ocupação de programas mais fixos 
(Rotterdam e Linked). 

Quanto às suas implantações, dois dos casos analisados partem 
da ocupação de volumetrias mais puras e sólidas (Rotterdam e 
Citadel), subtraindo parte de seus volumes conforme a estraté-
gia  adotada para cada projeto. Por outro lado, os outros dois 
partem de volumetrias já fragmentadas (Linked e Hillside) e de 
diferentes metodologias compositivas: uma definida por volu-
mes balizadores que vão adicionando novos volumes (Linked) e 
outra por um pequeno módulo construtivo que vai sendo adicio-
nado ou subtraído considerando os espaços vazios estratégicos, 
tal como o sistema construtivo “Dom-ino” de Le Corbusier .

Todas estas as alternativas de implantação possibilitam diferen-
tes articulações com a cidade. Algumas apresentam maior po-
tencialidade de gerar fluxos mais intensos e interligados, produ-
zindo uma melhor conexão com os espaços públicos. Em outras 
se pode notar que um perímetro pouco permeável e de baixo 
contato com a cidade diminui a potencialidade de articulação e 
o aproveitamento para determinados usos.

Não se pretendia neste estudo, apontar qual a melhor solução 
de projeto ou a qualificar a edificação mais adequada para o res-
pectivo contexto, mas sim verificar as diferentes alternativas e 
caminhos para o desenvolvimento de projetos para edificações 
de uso misto. 
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DE ROTTERDAM DE CITADEL

LINKED HYBRID HILLSIDE TERRACE

|figura D465|   
Implantação dos 
quatro casos
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SEGUNDA OBSERVAÇÃO – ferramenta para a cidade

Os edifícios de uso misto não devem ser considerados uma solução 
para os problemas de articulação urbana ou, tampouco, um produ-
tor de espaços urbanos mais seguros. Eles podem e devem ser uti-
lizados como uma ferramenta arquitetônica e também um produto 
imobiliário que permite a produção de edificações efetivamente in-
tegradas às cidades. 

É um tipo de construção que quando projetada articulada aos espa-
ços públicos e integrando diferentes usos compartilhando espaços e 
instalações, podem produzir uma relação benéfica entre ambas as 
partes: o edifício mais eficiente e valioso com a cidade, sendo esta 
qualificada por espaços urbanos de maior  e mais prolongada vitali-
dade e consequentemente mais segurança.
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DE ROTTERDAM DE CITADEL

LINKED HYBRID HILLSIDE TERRACE

|figura D466|   
Articulação dos 
edificios com as 
ruas e espaços 
públicos



214

TERCEIRA OBSERVAÇÃO – flexibilidade e capacidade de adaptação 

As metrópoles –  grandes condensadoras populacionais, econômicas e so-
ciais da contemporaneidade – não desperdiçam tempo, espaço ou recursos. 
Precisam de novas e potentes alternativas para se reconstruírem e se adap-
tarem às novas demandas.  

Os edifícios de uso misto caracterizam uma tipologia muito antigas, desde 
as casas oficinas dos artesãos ou mesmo os castelos medievais, que tem 
enraizada em sua origem uma grande capacidade de adaptabilidade e flexi-
bilidade de espaços, capazes de atender diferentes programas e atividades.

São edificações inovadoras e experimentais por produzirem mesclas de 
usos e funcionamentos, cujo resultado final é alcançado sem a referência de 
antecedentes similares. 

Como exemplos já consagados pelo tempo destes tipos de edifícios uso mis-
to inovadores, podem ser citados os icônicos; o Rockefeller Center em Nova 
Iorque, projetado por Raymond Hood em 1939 na esfera internacional, e o 
Conjunto Nacional de São Paulo, projetado por David Libeskind em 1958 na 
esfera nacional.

Estes dois exemplos de edifícios de uso misto – icônicos por suas escalas 
e configurações espaciais – apresentam uma  capacidade de transforma-
ção ao novo contexto urbano, de flexibilidade e de readaptação às novas 
demandas muito maiores e potentes do que as edificações mais comuns, 
sendo atemporais.  
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DE ROTTERDAM DE CITADEL

LINKED HYBRID HILLSIDE TERRACE

|figura D467|   
Articulação dos 
edificios com as 
ruas e espaços 
públicos
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QUARTA OBSERVAÇÃO – auto suficiência, a individualidade no coletivo

Diante de sua relação mais integrada com a cidade, é muito comum que os 
edifícios de usos mistos sejam caracterizados como construções auto suficien-
tes. 

No entanto, a ideia de edifícios auto suficientes pode remeter a um tipo de 
ocupação e utilização que  não se relacionam necessariamente com a cidade, 
sendo completamente desagregados da malha urbana e das demais edifica-
ções de seu entorno. 

Apenas como exemplo, o Shopping Cidade Jardim construído na cidade de 
São Paulo em 2008, é uma edificação de uso misto com habitação que foi im-
plantado sem qualquer articulação com seu contexto, sendo completamente 
isolado da cidade. Como resultado acabou produzindo uma pequena cidade 
artificial, isolada da cidade real, que anulou precisamente toda a potencialida-
de que esta tipologia pode produzir para a coletividade urbana.
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|figura D468|   
Multifuncional 
Cidade Jardim
São Paulo
usos e contexto 
desarticulados

|figura D469|   
Multifuncional
Burj Khalifa 
Dubai
autonomia e 
desarticulação com 
a cidade
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OBSERVAÇÃO FINAL - célula mínima da cidade 

Os edifícios de uso misto levantados e estudados produzem uma cidade mais 
aprazível e adequada à coletividade. A maior parte dos exemplos coletados 
são de escala grande ou urbana. Deste modo, a constatação do impacto e da 
potencialidade deste tipo de edificação seriam mais facilmente evidenciados. 

No entanto, a questão da pequena escala sempre se manteve presente na 
pesquisa. 

Assim como uma padaria ou mercado no meio de um bairro exclusivamente 
residencial consegue transformar e potencializar novos fluxos na cidade, uma 
melhor compreensão das potencialidades produzidas por uma pequena edi-
ficação mista se mostra igualmente importante. 

O próprio estudo do edifício Hillside trata de um conjunto de pequenas edifi-
cações que, quando concebidas para produzirem espaços coletivos continua-
mente interligados e articulados, resultam em um espaço urbano de grande 
qualidade.

Uma cidade é composta por inúmeros bairros que, por sua vez são compos-
tos por quadras e ruas. Estas são formadas pelos lotes e estes,  pelos mais 
diversos tipos de edificações. 

Se nesta origem da cidade é possível o desenvolvimento de um tipo de edifi-
cação que se preocupe com a coletividade da sociedade, também é possível 
que toda uma cidade se torne um ambiente de fato coletivo e não mais 
individual.

|figura D463|   
Sobrado colonial
habitação piso sup.
loja piso térreo
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DE ROTTERDAM

DE CITADEL

LINKED HYBRID

HILLSIDE TERRACE

|figura D470|   
Perfil dos projetos 
em escala 1:5000
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Fig.C080: PREFEITURA DE TOKIO. Disponível em:  (http://www.pieriniarchitettura.it/lab2015/?p=986) Acesso em 10/03/2017.

Fig.C081: RIKKEN YAMAMOTO ARCH. Disponível em: (http://riken-yamamoto.co.jp/cnc_manager/index.html?page=ry_proj_detail&i

d=66&lng=_Eng) Acesso em 10/03/2017.

Fig.C082: ROPPONGI HILLS. Disponível em: (http://www.roppongihills.com.e.nt.hp.transer.com/) Acesso em 10/03/2017.
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Fig.C083: ROPPONGI HILLS. Disponível em: (http://www.roppongihills.com.e.nt.hp.transer.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.C084:  ROPPONGI HILLS. Disponível em: (http://www.roppongihills.com.e.nt.hp.transer.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.C085:  STEVEN HOLL ARCH. Disponível em: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.C086: STEVEN HOLL ARCH. Disponível em:(http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.C087: STEVEN HOLL ARCH. Disponível em: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.088: STEVEN HOLL ARCH. Disponível em:(http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

D.QUATRO CASOS

Fig.D001: CARNEIRO, Fabio. 2017. 1200x800 pixels. 72dpi. Formato PNG.

Fig.D002: CARNEIRO, Fabio. 2017. 1200x800 pixels. 72dpi. Formato PNG.

Fig.D003: HIRANO, Dani. 2017. Desenho do autor sobre imagem Google 01/02/2017.

Fig.D004: HIRANO, Dani. 2017. Desenho do autor sobre imagem Google 01/02/2017.

Fig.D005: CARNEIRO, Fabio. 2017. 1200x800 pixels. 72dpi. Formato PNG.

Fig.D006: CARNEIRO, Fabio. 2017. 1200x800 pixels. 72dpi. Formato PNG.

Fig.D007: HIRANO, Dani. 2017. Desenho do autor sobre imagem Google 01/02/2017.

Fig.D008: HIRANO, Dani. 2017. Desenho do autor sobre imagem Google 01/02/2017.

D1. ROTTERDAM

Fig.D101: foto do Rio Niewue Maas. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2014.

Fig.D102: foto cidade de Rotterdam. FONTE: Acervo de Ossip van Duivenbode, 2013.

Fig.D103: Edifício De Rotterdam. FONTE: FONTE: Acervo deMichael van de Kar.

Fig.D104: plano urbano Kop van Zuid. FONTE: (http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D105: Local destinado ao De Rotterdam. FONTE: (http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D106: plano urbano distritos. FONTE: (http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D107: mapa do plano urbano. FONTE: (http://beyondplanb.eu/projects/project_kop_van_zuid.html) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D108: Cidade de Rotterdam esc 1:30.000. FONTE: Desenho do autor sobre imagem Google maps 01/02/2017.

Fig.D109: Wilhelminapier esc 1:12.500. FONTE: Desenho do autor sobre imagem Google 01/02/2017.

Fig.D110: projeto do embasamento em 1998. FONTE: (http://oma.eu/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D111: diagrama isometrico de usos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D112: corte com usos esc 1:2.000. FONTE: modelo produzido pelo autor.

Fig.D113: diagrama decomposicão volumetrica. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D114: diagrama composicão volumetrica frente rio. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D115: diagrama composicão volumetrica frente rua. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D116A: Ed. Downtown Athletic Corte. FONTE: Delirius NY.

Fig.D116B: Ed. Downtown Athletic fachada. FONTE: Acervo de Ossip van Duivenbode, 2013.

Fig.D116: foto materialidade fachada. FONTE: Acervo de Ossip van Duivenbode, 2013.

Fig.D117: foto materialidade fachada. FONTE: Acervo de Ossip van Duivenbode, 2013.

Fig.D118: perfill da cidade de Rotterdam esc 1:5.000. FONTE: Desenho produzido pelo autor.

Fig.D119: perfil do edifício relacionado ao contexto esc 1:2500. FONTE: Desenho produzido pelo autor.

Fig.D120: relações de gabaritos com edificios vizinhos esc 1:2500. FONTE: Desenho produzido pelo autor.

Fig.D121: relações com escala humana interior e exterior esc 1:2.500. FONTE: Desenho produzido pelo autor.

Fig.D122: relações com escala humana atrio monumental esc 1:2.000. FONTE: Desenho produzido pelo autor.

Fig.D123: relações com escala humana atrio monumental. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2014.

Fig.D124: relações com escala humana atrio monumental. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2014.

Fig.D125: relações de cheios e vazios aberturas verticais. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D126: projeção do terreno esc 1:2000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D127: projeção do terreno esc 1:2000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D128: projeção do térreo esc 1:2000. FONTE: (xxxxxxxxx) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D129: projeção do volume embasamento esc 1:2000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D130: projeção do volumes intermediários esc 1:2000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D131: projeção dos volumes superiores esc 1:2000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D132: implantação do térreo sem transposição pelo lote esc 1:2.000. diagrama produzido pelo autor.

Fig.D133: implantação do térreo com permeabilidade esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D134: fotos passagens laterais. FONTE: imagem google street manuseada pelo autor Acesso em 01/02/2017.

Fig.D135: f otos passagens laterais. FONTE:imagem google street manuseada pelo autor Acesso em 01/02/2017.

Fig.D136: fotos galerias posterior e frontal.. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2014.

Fig.D137: fotos galerias posterior e frontal.FONTE: imagem google street manuseada pelo autor Acesso em 01/02/2017.

Fig.D138: perimetro ativo programas com usos e fachadas translúcidas. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio 

Carneiro.

Fig.D139: foto vedação com transparencia do hall hotel. FONTE: imagem google street manuseada pelo autor Acesso em 

01/02/2017.

Fig.D140: foto vedação com transparencia o térreo de todo edifício dia e noite. FONTE: Acervo de Ossip van Duivenbode, 2013.

Fig.D141: articulação pela galeria interna no eixo da rua Edam. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D142: foto no eixo da rua Edam. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2014.

Fig.D143: articulação urbana pela galeria interna no eixo da rua Edam esc 1:7.500. FONTE: Desenho do autor sobre imagem 

Google maps 01/02/2017.

Fig.D144: diagrama de dominios da edificação. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D145: corte com domínios da edificação esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D146: planta térreo com acessos e circulações esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D147: planta mezanino com acessos e circulações esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D148: corte com acessos e circulações verticais esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D149: corte com acessos e circulações verticais esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D150: planta com eixos estruturais térreo esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D151: planta com eixos estruturais 3 pavimento esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D152: planta com eixos estruturais tipo intermediario esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D153: planta com eixos estruturais tipo superior esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D154: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana madrugada 0 a 6hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D155: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana manhã e tarde 6 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D156: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana noite 

18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D157: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana madrugada 0 a 6hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D158: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana manhã e tarde 6 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.
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Fig.D159: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana noite 18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D160: Foto Rotterdam. FONTE: Acervo de Ossip van Duivenbode, 2013.

D2. CITADEL

Fig.D201: foto aérea Citadel. FONTE: (http://oma.eu/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D202: Maquete do plano urbano OMA 1994. FONTE: (http://oma.eu/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D203: Vista aérea Almere. FONTE: (http://oma.eu/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D204: Proposta plano urbano OMA blocos e escritorios bloco 1 - Citadel. FONTE: (http://oma.eu/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D205: Esquema de quadra aberta de Portzamparc. FONTE: (http://www.christiandeportzamparc.com/fr/) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D206: implantação edifício Les Hautes Formes, Paris. FONTE: (http://www.christiandeportzamparc.com/fr/) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D207: Master Plan de Almere - OMA escala 1:10.000. FONTE: Acervo de OMA, 2017. 

Fig.D208: Proposta urbana OMA - plano elevado. FONTE: Acervo de OMA, 2017.

Fig.D209: Master plan de Almere Nível do mar (subsolo) escala 1:10.000. FONTE: Acervo de OMA, 2017.

Fig.D210: Vista aérea Citadel. FONTE: Acervo de OMA, 2017.

Fig.D211: Vista praca Forum. FONTE: Acervo de William Veerbeek.

Fig.D212: Cidade de Almere esc 1:20.000. FONTE: Desenho do autor sobre imagem Google maps 01/02/2017.

Fig.D213: Imagem de Satelite esc 1:12.500. FONTE: Desenho do autor sobre imagem Google  01/02/2017.

Fig.D214: corte longitudinal com usos esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D215: corte transversal com usos esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D216: diagrama isometrico de usos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D217: diagrama explodido de volumes. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D218: diagrama decomposicão volumetrica vista sul. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D219: diagrama composicão volumetrica vista norte. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D220: perfill da cidade de Almere esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D221: manipulação do perfil da cidade esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D222: mapa espaços públicos vazios X mapa edificações esc 1:20.000. FONTE: Acervo de OMA, 2017.

Fig.D223: Foto acesso principal sul. FONTE: Acervo de AnthonyJjm Sluijter.

Fig.D224: foto galeria face sudoeste. FONTE: (http://www.buildingbutler.com/bd/622) em 01/02/2017.

Fig.D225: Foto acesso principal norte (detalhe escada rolantes ). FONTE: (https://hoekstraenvaneck.nl/Almere/Belfort-

52/33736333/tekoop.html) em 01/02/2017.

Fig.D226: Foto acesso principal norte (detalhe escada rolantes ). FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D227: diagrama explodido cheios e vazios. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D228: foto da vista da cobertura. FONTE: (http://www.christiandeportzamparc.com/fr/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D229: projeção do terreno esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D230: Implantação no terreno esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D231: foto maquete da proposta urbana OMA. FONTE: Acervo de OMA, 2017.

Fig.D232: projeção 3 pavimento habitações perimetrais esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D233: projeção pav. térreo esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D234: projeção piso subsolo esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D235: diagrama de permeabilidade no pavimento térreo. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D236: proposta plano urbano OMA e a permeabilidade no térreo executada 

esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D237: diagrama dom perimetro ativo programas com usos e fachadas translúcidas. FONTE: diagrama produzido pelo autor 

com Fabio Carneiro.

Fig.D238: foto lojas junto ao acesso norte. FONTE:(http://www.cityscapesbv.nl/prj_almere.php ) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D239: foto espaco público central no eixo da rua citadel. FONTE: Acervo de Daniel Corsi.

Fig.D240: foto do cruzamento das circulações públicas com a torre habitacional dominando paisagem. FONTE: Acervo de Geert 

van der wijk.

Fig.D241: foto da vedação transparente no térreo de noite. FONTE: Acervo de Marnick Grool.

Fig.D242: articulação a partir da estação Almere Centrum até lago Weerwater esc 1:12.500. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor.

Fig.D243: articulação urbana produzida esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D244: diagrama com os tipos de dominios publicos privados da edificação. FONTE: diagrama produzido pelo autor com 

Fabio Carneiro.

Fig.D245: corte com dominios da edificação esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D246: proporções dos acessos de cada fachada com a escala humana 

esc 1:1.250. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D247: diagrama com acessos e posicionamento das circulações verticais. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio 

Carneiro.

Fig.D248: planta cobertura com acessos e circulações esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D249: planta térreo com acessos e circulações esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D250: planta subsolo com acessos e circulações esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D251: corte com acessos e circulações verticais esc 1:2.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D252: diagrama estrutural isométrico. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D253: planta térreo com eixos estruturais esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D254: planta subsolo com eixos estruturais esc 1:5.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D255: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana madrugada 0 a 8hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D256: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana manhã e tarde 8 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D257: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana noite 

18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D258: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana madrugada 0 a 8hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D259: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana manhã e tarde 8 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D260: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana noite 18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D261: foto eixo rua citadel em direção a estação Almere Centrum. FONTE: Acervo de Dick Sijtsma.

Fig.D262: foto praca de acesso do subsolo. FONTE: (https://martijngiebels.wordpress.com/tag/almere/) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D263: foto rua Belfort com restaurantes. FONTE: (http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1324990-

gerechten-voorproeven-tijdens-terrassenfestival) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D264: foto a noite junto a área de restaurantes. FONTE: (https://franchiseplus.nl/marktplaats/te-huur-horecagelegenheid-

in-citymall-almere) Acesso em 10/03/2017.
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D3. LINKED HYBRID

Fig.D301: foto aérea Linked Hybrid. FONTE: Acervo de Shu He.

Fig.D302: foto maquete Linked Hybrid. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D303: referência Steven Holl Architects “a dança” Matisse. FONTE: 

(http://artefontedeconhecimento.blogspot.com.br/2010/07/danca-1909-henri-matisse.html) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D304: desenho Steven Holl nova comunidade. FONTE: Acervo de Steven Holl.

Fig.D305: desenho Steven Holl terraços jardins. FONTE: Acervo de Steven Holl.

Fig.D306: diagrama Steven Holl architects torres verticais agrupadas. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D307: diagrama Steven Holl architects arquitetura produtora de espaços. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 

10/03/2017.

Fig.D308: foto aérea Linked Hybrid e via elevada expressa S12. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D309: foto espelho d´água para reuso. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D310: desenho Steven Holl architects desenho sistema de energia geotérmica. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) 

Acesso em 10/03/2017.

Fig.D311: foto maquete Linked Hybrid. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D312: desenho Steven Holl passarelas. FONTE: Acervo de Steven Holl.

Fig.D313: mapa cidade de Beijing esc 1:20.000. FONTE: Desenho do autor sobre imagem Google maps  01/02/2017.

Fig.D314: google Linked Hybrid esc 1:12.500. FONTE: Desenho do autor sobre imagem Google  01/02/2017.

Fig.D315: diagrama Steven Holl architecture organização do programa. FONTE: Acervo de Steven Holl manipulado pelo autor.

Fig.D316: corte transversal com usos esc 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D317: corte longitudinal com usos esc 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D318: diagrama Steven Holl montes temáticos. FONTE: Acervo de Steven Holl.

Fig.D319: diagrama isometrico de usos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D320: foto edificios habitacionais chineses. FONTE: (http://photomichaelwolf.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D321: diagrama composicão volumetrica face sul. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D322: diagrama composicão volumetrica face sul. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D323: foto Linked Hybrid face norte a distância. FONTE: Acervo de Jeffrey Olivares.

Fig.D324: foto escalonamento e passarelas. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D325: perfill da cidade de Beijing esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D326: foto escala no contexto. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D327: foto patio interno permeável. FONTE: Acervo de Nikolas Koenig.

Fig.D328: foto visuais permeáveis e volume protege da via expressa. FONTE: Acervo de Roberta Cucchiaro.

Fig.D329: elações com escala humana pátio monumental esc 1:2500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D330: relações com escala humana passarelas elevadas e terraços jardins esc 1:2500. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor.

Fig.D331: foto escala pátio interno e pequenos volumes. FONTE: Acervo de Lindman Photography.

Fig.D332: foto escala humana no viaduto. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D333: foto vista panorâmica das passarelas. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D334: relações de cheios e vazios balizadores. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D335: relações de cheios e vazios deformações e extensões volumetricas. FONTE: diagrama produzido pelo autor com 

Fabio Carneiro.

Fig.D336: relações de cheios e vazios conexão passarelas elevadas. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D338: foto patio central e cinemas centrais. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D339: foto montes temáticos. FONTE: (www. dangdaimoma.fang.com) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D340: foto maquete montes temáticos. FONTE: (http://www.stevenholl.com/) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D341: projeção do terreno esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D342: implantação no terreno esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D343: projeção térreo permeável esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D344: projeção torres e passarelas esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D345: diagrama permeabilidade total do lote. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D346: diagrama permeabilidade total do lote esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D347: perimetro ativo nos programas do térreo e passarela elevada como “farol”urbano.. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D348: foto 

cinemas permeável e edificações com aberturas transp.. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D349: foto passarela elevada a noite. FONTE: Acervo de Andy Ryan.

Fig.D350: foto escola. FONTE: (www.blog.sina.com.cn) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D351: foto uso noturno. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D352: mapa Linked Hybrid sem acessibilidade a transportes coletivos. FONTE: Desenho do autor sobre imagem do Google 

maps.

Fig.D353: foto no eixo que interliga ao vizinho MOMA Wanguocheng. FONTE: Acervo de Iwan Baan.

Fig.D354: articulação urbana pela galeria esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D355: diagrama de dominios da edificação. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D356: corte transversal com dominios da edificação esc 1:2500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D357: corte longitudinal com dominios da edificação esc 1:2500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D358: planta térreo com acessos e circulações esc 1:5000. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D359: cortes com acessos e circulações verticais esc 1:2500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D360: diagrama de circulações verticais. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D361: planta com eixos estruturais térreo esc 1:2000. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D362: planta com eixos estruturais tipo intermediario esc 1:2000. diagrama produzido pelo autor .

Fig.D363: planta com eixos estruturais tipo superior esc 1:2000. FONTE: Acervo de Steven Holl .

Fig.D364: planta com eixos estruturais tipo superior esc 1:2000. FONTE: Acervo de Donnie Durak.

Fig.D365: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana madrugada 0 a 6hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D366: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana manhã e tarde 8 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D367: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana noite 

18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D368: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana madrugada 0 a 6hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D369: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana manhã e tarde 6 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D370: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana noite 18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D371: diagrama de dominios revisado após controle de acessos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio 

Carneiro.

Fig.D372: foto controle de acesso de veículos. FONTE:Acervo de Dan Hill.

Fig.D373: foto controle de acesso de pessoas. FONTE: (xxxxxxxxx) Acervo de Dan Hill.
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Fig.D401: foto aérea Hillside Terrace. FONTE: (http://www.maki-and-associates.co.jp) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D402: http://www.maki-and-associates.co.jp. FONTE: (http://www.maki-and-associates.co.jp) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D403: croqui de Fumihiko Maki. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D404: vista aérea. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D405: tabela de dados técnicos. FONTE: tabela produzida pelo autor.

Fig.D406: implantação de cada fase. FONTE: diagrama produzido pelo autor sobre desenho do acervo de Maki and Associates.

Fig.D407: diagrama volumétrico fase I . FONTE: (Per, Mozas, Ollero, 2013).

Fig.D408: desenhos sem texto . FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D409: diagrama volumétrico fase 2. FONTE: (Per, Mozas, Ollero, 2013).

Fig.D410: desenhos sem texto . FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D411: diagrama volumétrico fase 3. FONTE: (Per, Mozas, Ollero, 2013).

Fig.D412: desenhos sem texto. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D413: desenhos sem texto. FONTE: (Per, Mozas, Ollero, 2013).

Fig.D414: Foto fase 5 . FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2017.

Fig.D415: desenhos sem texto. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D416: diagrama volumétrico fase 4. FONTE: (Per, Mozas, Ollero, 2013).

Fig.D417: diagrama volumétrico fase 6. FONTE: (Per, Mozas, Ollero, 2013).

Fig.D418: desenhos sem texto. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D419: mapa cidade de Tokyo esc. 1:20.000. FONTE: diagrama produzido pelo autor sobre imagem google maps, 

01/02/2017.

Fig.D420: google Hillside Terrace esc 1:12.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor sobre imagem google, 01/02/2017.

Fig.D421: diagrama isométrico de usos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D422: corte longitudinal com usos Esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D423: diagrama composição volumétrica frente rua. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D424: diagrama composição volumétrica fundo. FONTE diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D425: perfil das edificações relacionadas ao contexto esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio 

Carneiro.

Fig.D426: relações com escala humana. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D427: praça entre edificios da fase VI. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2017.

Fig.D428: pátio atras da fase I. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2017.

Fig.D429: volumes brutos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D430: volumes subtraidos. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D431: volumetria final. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D432: relação de cheios e vazios ao longo da rua. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D433: terrenos. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D434: sem texto . FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D435: ocupação no térreo com projeção da cobertura. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D436: permeabilidade do slotes. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D437: espaços públicos principais. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D438: foto entrada fase II. FONTE: (foto Google Street) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D439: foto patio interno fase III. FONTE: (foto Google Street) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D440: diagrama fachadas ativa. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D441: entrada fase III. FONTE: (foto Google Street) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D442: cirulação comercial fase I. FONTE: (foto Google Street) Acesso em 10/03/2017.

Fig.D443: diagrama de articulação urbana. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D444: articulação urbana entre as edificações esc 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D445: circulaçao protegida da rua. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2017.

Fig.D446: circulação interna. FONTE: Acervo de Daniel Corsi, 2017.

Fig.D447: diagrama de domínios da edificação. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D448: corte com domínios da edificação esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio 

Carneiro.10/03/2017.

Fig.D449: planta do térreo com acessos e circulações esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D450: corte com acessos e circulações verticais esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D451: diagrama de acessos e circulações verticais. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D452: diagrama de estrutura. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D453: planta com eixos estruturais térreo esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor.

Fig.D454: planta com eixos estruturais térreo esc. 1:2.500. FONTE: diagrama produzido pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D455: diagrama de ocupações e uso da edificação dias de semana manhã e tarde 6 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D456: diagrama de ocupações e uso da edificações dias de semana noite 18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo autor 

com Fabio Carneiro.

Fig.D457: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana madrugada 0 a 6hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D458: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana manhã e tarde 6 a 18hs. FONTE: diagrama produzido 

pelo autor com Fabio Carneiro.

Fig.D459: diagrama de ocupações e uso da edificação de fim de semana noite 18 a 24hs. FONTE: diagrama produzido pelo 

autor com Fabio Carneiro.

Fig.D460: extensão Hillside West. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D460: Hillside West. FONTE: Acervo de Maki and Associates.

Fig.D460: centro comercial vizinho. FONTE: (http://www.archdaily.com/8237/sarugaku-akihisa-hirata) 10/03/2017.
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