
JUSTIFICATIVA

TEMA

Em primeiro lugar, o dimensionamento da área favoreceu o programa dando maior liberdade para o processo 
de criação.  Em segundo,  o posicionamento estratégico excelente, que o terreno possui, estando loca-
lizado exatamente no centro comercial da cidade, próximo à praia, rodoviária, instituições �nanceiras, equipa-
mentos públicos, prédios comerciais / residências, hotéis e lojas.

Este projeto trata-se de um edifício 
“coworking”, com a �nalidade de aten-
der empresas e startups, na cidade de 
Capão da Canoa - RS. Busca promover  
“Network” entre pro�ssionais de diver-
sas áreas de atuação, utilizando a prá-
tica do compartilhamento de espaços, 
recursos e equipamentos.

 LOCAL

O terreno está localizado aos Fundos 
da Prefeitura Municipal, compoto 
pelos lotes 20 à 24, da quadra 7, fa-
zendo  frente com a rua " Tupinambá 
" ,  se  encontrando nas esquinas com 
as ruas, " Perí "e " Cecí".

ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES
Área To= 2.160 m² (72m x 30m)
IA = 2.7 / TO = 60% corpo (base isenta).
Altura máxima = 28,40m
Recuos Fundos = 3m (base isenta)
Recuos Laterais = 190m até 5pav.
 (base isenta)
Recuos Frontal = 4m base e 2m Corpo.
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Volume completo composto por Base, corpo e 
coroamento. Possui uma praça aberta ao público 
junto ao centro do lote  e um estacionamento 
rotatório.

Terraço Jardim

Salas comerciais

coworking

Pub - Café/ Lojas

Subtração retangular no centro da base, equilibrando os 
elementos e possibilitando permeabilidade na circulação 
do térreo . 
Adição de um volume no topo, com a finalidade de prote-
ção solar  e chuva.

Estreitamento da base, dividindo o volume  em 
dois elementos sobrepostos

volume parte de um Paralelepípedo, 
espeitando os limites de recuos.
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ndo os
ação

    A evolução do ambiente de trabalho
“ É de extrema importância compreender as mudanças na sociedade e seus reflexos na organização dos locais de trabalho, as mudanças do 
cenário político-econômico mundial, aliadas à rapidez das inovações tecnológicas, transformaram demasiadamente a forma de organização 
dos espaços físicos das empresas nos últimos 100 anos”.
Andrade (2007, p.14)


