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EDIFÍCIO MULTIFUNCIONAL:
DA INSERÇÃO URBANA AO

CONCEITO DE FLEXIBILIDADE

INTRODUÇÃO

 A temática do presente Trabalho de Conclusão de Curso está relacionada ao 

desenho urbano da cidade, bem como de suas construções e, mais especificamente, à sua 

arquitetura. Nesse contexto, objetiva-se propor o anteprojeto para um edifício 

multifuncional compreendendo espaços para habitação, comércio e lazer para o município 

de Laguna/SC. Pretende-se dar ênfase a flexibilidade de usos e a inserção no terreno com 

um possível caráter beneficiador para o espaço adjacente. 

 A escolha do tema pensa a cidade a partir de seu planejamento urbano à ocupação 

do terreno pelas construções. Assim, parte do pressuposto de que a inserção de um 

edifício com este caráter tem a capacidade de intervir na escala urbana para além de seu 

terreno unicamente. Propor bairros e, mais especificamente edifícios multifuncionais é 

uma estratégia de desenvolvimento urbano que visa melhorar a qualidade de vida da 

população, aproximando-se fisicamente os usos e possibilitando menor necessidade de 

deslocamentos de veículos, entre outros benefícios.

Por outro lado, as questões relativas à flexibilidade do espaço como meio para a 

longevidade do edifício de modo evitar sua obsolescência, e também a industrialização da 

construção civil através da utilização de componentes pré-fabricados são contributos à 

discussão da arquitetura contemporânea.

Nesse contexto, a proposta pretende se manifestar como uma reflexão às possibilidades 

de gestão e ocupação do uso do solo, propondo alternativas ao modelo da máxima taxa de 

ocupação do terreno, a qual muitas vezes cede suas qualidades espaciais visando à 

obtenção de lucros financeiros.

O EDIFÍCIO + AS RUAS:
A COMPOSIÇÃO DO TÉRREO

Ÿ ABRIR A PRAÇA À RUA

Ÿ OS FLUXOS DE PEDESTRES

Ÿ PERMEABILIDADE URBANA

Ÿ VENTO E LUZ NO INTERIOR 

DO EDIFÍCIO

Ÿ PRAÇAS ELEVADAS

Ÿ DEMOCRATIZAR AS VISUAIS

ESTRATÉGIA DE OCUPAÇÃO: A HIPÓTESE DO VAZIO

O EDIFÍCIO + OS VENTOS1
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Ÿ INSERÇÃO DO ÁTRIO CENTRAL

Ÿ PRAÇA INTERNA NO TÉRREO

O EDIFÍCIO + A CIDADE:3
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