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1 TÍTULO 

Lofts – Estudo de casos com base nos princípios de sustentabilidade 

2 RESUMO 

O principal intuito deste trabalho é pesquisar, apontar e exemplificar de que forma os 

conceitos de sustentabilidade podem ser observados no projeto de lofts1. Fruto de um processo 

de reaproveitamento de construções pré-existentes e obsoletas, ocorrido desde a segunda 

metade do século passado e fruto do chamado Despertar Ecológico2, trata-se de um tipo de 

moradia urbana que reflete a idéia de um espaço livre e multifuncional, o qual passou a fazer parte 

do cotidiano das cidades contemporâneas. Com base em uma conceituação geral, procura-se 

selecionar, descrever e analisar 03 (três) exemplares, avaliando seus principais elementos de 

sustentabilidade, tomados como diretrizes de projeto.  

A partir da revisão web e bibliográfica com estudo de casos, a pesquisa fundamenta-se 

nas teorias da arquitetura sustentável e seus rebatimentos na prática, procurando aplicar seus 

princípios na concepção de espaços em lofts, tanto no ambiente internacional como nacional. Os 

exemplares foram selecionados e avaliados a partir de suas características funcionais, formais e 

tecnológicas e, como resultados, apresenta-se as qualidades que transformam o loft em uma 

alternativa de moradia mais sustentável, entre as quais: revitalização arquitetônica, amplidão 

espacial, ventilação e iluminação naturais, associação trabalho/moradia e flexibilização, etc.    

3 OBJETIVOS 

De modo geral, a pesquisa objetiva analisar o surgimento e evolução do conceito de loft 

sob o ponto de vista dos pressupostos socioambientais, ou seja, vinculando-os à discussão da 

sustentabilidade na arquitetura e urbanismo no que se refere à reciclagem de edificações, 

integração de espaços e multifuncionalidade espacial. De modo específico, pretende-se identificar, 

selecionar e descrever projetos de lofts contemporâneos, realizados no país ou não, que se 

constituem em exemplares de relevância na caracterização de uma tipologia habitacional mais 

coerente – entenda-se “mais sustentável” – com o atual ritmo e estilo de vida nas grandes 

cidades, definindo-se diretrizes de ação projetual para essa forma de habitação urbana. 

                                                 
1
 A palavra “loft” originou-se do inglês antigo lofte ou lyft, que se referia às idéias de ar; céu ou região elevada, o que por sua vez 

provém do nórdico antigo lopt ou do proto-germânico luftluz (ático; região superior), associado ao alemão atual luft (ar). Historicamente, 
referia-se ao espaço utilizado para armazenagem, sem repartições, situado logo abaixo de um teto (sótão; água-furtada). Seu emprego 
na arquitetura data desde o século XIII, quando hayloft designava um depósito de feno situado no mezanino de celeiros, que era 
também usado como alojamento de empregados em fazendas (ZUKIN, 1989). 

2
 Situado em meados dos anos 1960, o Despertar Ecológico caracterizou-se pelo conjunto de movimentos ecológicos e contra-culturais 

que questionaram a sociedade industrial e seu modelo desenvolvimentista, o qual se demonstrava contraditório ao discurso de 
promoção humana por via do crescimento econômico e calcada na modernização tecnológica a todo custo (SCOTTO et al., 2010). 
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4 INTRODUÇÃO 

A década de 1960 foi um período de muitas transformações que, incisivamente, alterariam 

de forma inédita concepções até então definitivas, relativas ao desenvolvimento econômico, 

social, ambiental e arquitetônico. Em termos econômicos, a reconstrução da sociedade européia 

do segundo pós-guerra e o mundo bipolarizado pela Guerra Fria3 eram de emergência 

desenvolvimentista, voltada à mecanização, industrialização e propagação do american way-of-

life; e calcada na promessa de melhoria social e superação da pobreza do Terceiro Mundo. 

Porém, essa “ideologia de desenvolvimento”, sob a hegemonia dos EUA, de acordo com Scotto et 

al. (2008), seria questionada pela Contra-Cultura, incluindo os movimentos ecológicos 

inconformados com o “modelo materialista, bélico, individualista, competitivo e degradador do 

meio ambiente da sociedade de consumo”. 

No contexto ambiental, o Despertar Ecológico, ou seja, a tomada de consciência da 

sociedade industrial em relação às questões ambientais que, nas décadas seguintes, despontaria 

em importantes contestações acerca dos limites do crescimento econômico e de seus impactos 

ambientais, prenunciava o que passaria a ser denominado de sustentabilidade. A gênese do 

conceito de “desenvolvimento sustentável” advém dos debates ambientais e sociais, ocorridos 

entre os anos 60 e 70, nos países industrializados, através da crítica ao modelo de 

desenvolvimento unilateral de então. Tal ideologia produtivista e consumista, segundo os 

ambientalistas, teria acarretado diversos efeitos negativos, tais como o endividamento externo em 

favor da modernização tecnológica a custo da exploração da força de trabalho humano e dos 

recursos naturais, além da subjugação dos costumes tradicionais aos da cultura norte-americana.  

A crise do modelo se agravaria com crise energética de meados da década de 1970 (Crise 

Mundial do Petróleo), além da denúncia da exploração ilimitada dos bens ambientais e a 

insustentabilidade social assim gerada. Os limites do crescimento foram apresentados de forma 

radical pelo relatório do Club di Roma4 divulgado em 1972, onde se propunha o crescimento zero, 

despontando na bipolarização das discussões, até a idealização por Ignacio Sachs (1902-86), em 

1973, de um novo conceito: o ecodesenvolvimento.  

                                                 
3
 Denomina-se Guerra Fria o período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os EUA (Primeiro Mundo) e a URSS 

(Segundo Mundo), o que compreende o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1939/45) até a extinção da União Soviética, 
em 1991. Tal período foi marcado por conflitos de ordem militar, sociopolítica, econômica, tecnológica e ideológica, entre as duas 
nações e suas zonas de influência (Terceiro Mundo). 

4
 O Club di Roma constituiu-se de um grupo de pessoas ilustres que se reuniram para debater uma série de temas pertinentes, entre 

os quais, meio ambiente e desenvolvimento, a partir de 1968, por iniciativa do industrial italiano Aurelio Peccei (1908-84) e do cientista 
escocês Alexander King (1909-2007). Tornou-se célebre a partir da publicação do relatório The Limits to Growth (1972), elaborado por 
uma equipe do MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – MIT chefiada por Donella H. “Dana” Meadows (1941-2001), o qual 
apontava para problemas graves para o futuro desenvolvimento da humanidade, tais como energia, poluição, saúde e crescimento 
populacional. Utilizando modelos matemáticos, chegou-se à conclusão de que o planeta Terra não suportaria o crescimento 
populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos, associada ao aumento de poluição e avanço 
tecnológico. 
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O ecodesenvolvimento visava um desenvolvimento orientado pelo princípio da justiça 

social em harmonia com a natureza, sendo o precursor do conceito de desenvolvimento 

sustentável, formalizado em 1987, por meio do documento intitulado Our Common Future5 

(“Nosso Futuro Comum”), de repercussão mundial, em um cenário global trágico devido a 

desastres ambientais e milhões de mortes. De acordo com suas conclusões, a sustentabilidade do 

desenvolvimento deveria envolver todas as atividades humanas em âmbito global, capitalista ou 

socialista, em que todos seriam responsáveis pelo seu futuro e das próximas gerações, buscando 

um ideário para críticas sociais e ecológicas emergentes (SCOTTO et al., 2008). 

Para Lima (1997), o desenvolvimento sustentável pode ser expresso em três visões: a 

estadista, segundo a qual a qualidade ambiental é um bem público que deve ser coordenada pelo 

Estado; a comunitária, segundo a qual a sociedade civil é fundamentalmente participativa no 

desenvolvimento sustentável; e a de mercado, em que o desenvolvimento efetivo dá-se através 

das relações de produção e consumo. De acordo com Cavalcanti (2001), a sustentabilidade do 

todo somente pode repousar na sustentabilidade conjunta de suas partes, ou seja, seus 

condicionantes e respectivos equilíbrios repousam sobre aspectos qualitativos, tais como os graus 

de coesão e harmonia social; ou de polarização política, além de questões como cidadania e 

alienação; valores éticos e morais; e inclusive o nível entrópico do sistema. Ainda, para Edwards 

(2005), o equilíbrio de três fatores – estes denominados como os três E’s (Energia, Ecologia e 

Entorno) – constitui a condição mais importante para se conseguir uma arquitetura mais 

responsável pelo meio ambiente e, consequentemente, mais rica e humana. 

Segundo Sachs (1997), “a era da esperança em um desenvolvimento infinito já passou, 

cedendo espaço à era na qual a finitude do desenvolvimento se torna uma verdade aceita” (p. 15). 

Portanto, o autor defende a ecoeficiência, sob a perspectiva que a ecologia e a economia de 

mercado são compatíveis, além de apoiar o equilíbrio entre consumo da natureza e sua possível 

regeneração; e acreditar na justiça e equidade global, as quais permitam o ajuste ambiental entre 

os países que são desenvolvidos ou não. Por sua vez, Frey (2001) identifica posturas diferentes 

em relação a estas questões levantadas, distinguindo nesse contexto: 

a) A abordagem econômico-liberal de mercado: que acredita que maior crescimento econômico 
garantirá a redução da pobreza e promoverá um desenvolvimento mais compatível com as 
exigências ambientais; 

b) A abordagem ecológico-tecnocrata de planejamento: que defende que toda e qualquer ação 
deva ser orientada pelo primado da sustentabilidade ecológica e da conservação da natureza, 
através da presença de instituições com amplas forças de controle, imposição e intervenção; 

                                                 
5
 Conhecido mundialmente como Relatório Brundtland, foi elaborado pela COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO – CMMAD, criada pela ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU e chefiada pela então primeira-ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brundtland (1939-), o qual reafirmava uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 
industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, ressaltando os riscos do uso excessivo dos recursos naturais sem 
considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. Colocava como objetivo do desenvolvimento sustentável “suprir as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das próximas gerações suprirem as necessidades de seu tempo”. Isto 
significa que seria preciso, a partir de então, incorporar no planejamento não apenas fatores econômicos, mas também variáveis 
socioambientais, considerando as consequências das ações em longo prazo e resultados em curto prazo (CASTELNOU, 2005). 
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c) A abordagem política de participação democrática: que possui ênfase social, no contexto dos 
países subdesenvolvidos, primando pela harmonia com a natureza. 

Ja Acselrad (2001), com base no Relatório Brundtland (1987), analisa a sustentabilidade 

através de cinco matrizes discursivas, a saber: Matriz da eficiência (combate o desperdício da 

base material do desenvolvimento); Matriz da escala (limita o crescimento econômico); Matriz da 

equidade (articula justiça e ecologia); Matriz da autossuficiência (desvincula as economias 

nacionais e as sociedades tradicionais); e a Matriz da ética (evidencia as interações da base 

material do desenvolvimento com as condições de perpetuidade da vida no planeta). 

Na década de 1990, a partir da CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO – CNUMAD, que ficou conhecida como Rio-92, por ter sido realizada no Rio de 

Janeiro, em 1992, foram estabelecidos acordos oficiais entre os países sobre as alterações 

climáticas decorrentes da emissão de gás carbônico (CO2), a diversidade biológica e também 

metas e parâmetros para a sustentabilidade. Além disso, decorreu do encontro outro fator 

importante para a continuidade e evolução do debate ambientalista: a mobilização civil, que 

através de ONGs e outros grupos sociais, participou ativamente do evento, formulando o termo 

“socioambiental” como um despertar para o fato de que as discussões referentes à luta social e 

ambiental não poderiam ser desvinculadas. Isto repercutiu no deslocamento da noção de 

“desenvolvimento sustentável” para a idéia de “sociedade sustentável”. 

Conforme Ortiz (2003), um dos argumentos de desenvolvimento sustentável dá-se pela 

existência de “territórios” e pela busca de novas territorializações. O primeiro termo refere-se ao 

espaço que é preenchido pelas pessoas com identidade e memória cultural, no qual se afirmam 

como cidadãos e cidadãs, enquanto o segundo trata de como este pode ser construído, em um 

mundo globalizado, onde o homem é qualificado como desterritorializado; ou de territorialidades 

complexas e diferenciadas. Há ainda o debate sobre a internalização das externalidades. Por 

“externalidades” entende-se os efeitos; danos ou benefícios causados a terceiros, como a 

poluição do ar, que através da internalização seriam repassados aos preços de seus produtos. 

Porém, isto não ocorre, ocasionando “custo social”, como o preço da saúde de indivíduos afetados 

pela poluição, que não pode ser medida monetariamente, mas pela tentativa de inferência e 

limitações, prevalecendo sobre as externalidade a visão da sociedade que é construída do ponto 

de vista do mercado (ACSELRAD, 2001). 

O mercado é o foco que orienta a discussão sobre desenvolvimento capitalista e 

sustentabilidade socioambiental. Contudo focar a sustentabilidade somente através da 

racionalidade tecnológica e da globalização, seria desconsiderar os modos de existência, as 

formas de vida e as relações sociais, além das culturas e o território onde distintamente se 

estabelecem as relações produtivas entra a cultura e a natureza. Hoje em dia, cabe encontrar 

novos meios de conseguir (re) estabelecer o equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento, de 
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cujo debate a arquitetura não pode fugir. Convocadas desde o último quartel do século passado a 

participar da discussão sobre sustentabilidade socioambiental, a teoria e a prática arquitetônica 

passaram a promover alternativas de projeto e construção. Uma delas foi justamente a 

apropriação de obsolescências espaciais que o despertar ecológico denunciou haver em meio aos 

centros urbanos. 

Por fim, segundo Edwards (2005), especificamente para as atividades do arquiteto, a 

sustentabilidade apóia-se na ideia do projeto sustentável6, que enfoca a redução do consumo 

energético e o emprego de técnicas de avaliação quando ao ciclo de vida das construções, além 

da previsão e controle de seus impactos ambientais. Isto considerando que projetar de forma 

sustentável envolve a criação de espaços que são saudáveis, viáveis economicamente e 

sensíveis às necessidades sociais. Respeitando os sistemas naturais e aprendendo por meio dos 

processos ecológicos, deve-se projetar fazendo interações inéditas que primem a visão holística 

que conceitualmente pertence à vanguarda das ciências e o mais desafiador dos conceitos 

arquitetônicos, o qual envolve e concilia dois vetores do Movimento Moderno (1915/60):  inovação 

tecnológica e igualdade social, por uma meta comum denominada desenvolvimento sustentável. 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A arquitetura moderna, formatada dentro dos paradigmas de produto industrial em que a 

natureza era o “elemento infinitamente manipulável de projeto e planificação”7 resultou em 

construções lógicas e funcionais, mas que, com o passar do tempo, mostraram-se fruto do 

desperdício energético e espacial (PORTOGHESI, 2002). Outros fatores, como a gestão urbana 

falha, contribuíram para a derrocada da cidade industrial moderna que, segundo Benevolo (1989), 

acabou rechaçada ou obsoleta diante das transformações tecnológicas mais recentes, passando 

simplesmente a ser abandonada e/ou tornar-se suscetível à intervenção pública. 

A segunda metade do século XX foi marcada pelo desafio da conservação e reciclagem do 

existente, principalmente em países industrializados, que possuíam centros antigos e bairros 

destruídos por guerra ou mesmo abandonados, os quais tiveram seu crescimento estagnado e 

necessitavam sofrer intervenções para adequá-los às necessidades emergentes, através de 

                                                 
6
 O projeto sustentável, conceitualmente, apóia-se em três vértices: o social, que envolve economia, formação, comunidade, equidade 

e capital cultural; o tecnológico, este relativo às tecnologias energéticas e também a técnicas, design, inovações e capital de 
conhecimento; e o ambiental, que envolve itens como saúde, energia, água, futuridade e capital de recursos. Porém, de modo prático, 
deve vencer desafios como a aceitação da prática do projeto ecológico, cujo argumento estético tem novos paradigmas visuais, já que 
a beleza não é conferida ao objeto arquitetônico de forma individualizada, mas com enfoque coletivo, o que possibilita a arquitetos, 
engenheiros e paisagistas desenvolverem o projeto sustentável em toda a sua riqueza visual e diversidade espacial (EDWARDS, 
2005). 

7
 Ao conceber a arquitetura como produto industrial, o modernismo decretou sua morte, já que passou a existir a necessidade de um 

método radicalmente novo que superasse as obsolescências de uma arquitetura que é bem-de-consumo e, portanto, efêmera, onerosa 
em recursos naturais, desconfortável e de baixa eficiência energética. Ou seja,  uma arquitetura da mecanização do sistema produtivo 
que causa desemprego e desestruturação social, além de incapaz de estabelecer as decisões integradas e de considerar as várias 
dimensões das necessidades humanas e ambientais. Para Portoghesi (2002), o pensamento moderno trata a arquitetura e o 
urbanismo separadamente, o que distingue o homem da natureza e desvincula-o dela, rompendo seu vínculo espiritual com a 
natureza; menosprezando suas necessidades de identidade e cultura; e acabando por contribuir para o desequilíbrio ambiental.  



 6  

restaurações, demolições e reconstruções. Contudo, percebeu-se a validade de adaptá-los às 

particularidades convenientes de cada situação, em coerência com a identidade e a memória 

locais, além das necessidades presentes e seus impactos sobre o futuro (BENEVOLO, 1989). 

Deste modo, a capacidade de adaptação e evolução humanas revelou-se, sobretudo em 

áreas mais inóspitas, como as zonas industriais abandonadas de Soho8, em Nova York, onde, 

mesmo contra o poder público, ocorreu a revitalização do dowtown através de uma expressão 

estética singular denominada loft. Reativa à sociedade de consumo, promotora da ideologia 

ecológica através da reciclagem de galpões abandonados, evolutiva no conceito de habitação e 

expressão de desenvolvimento urbano, que se disseminaria pelo mundo, esta nova tipologia 

habitacional caracterizaria um novo estilo de vida e tornar-se-ia exemplo e campo experimental da 

chamada arquitetura sustentável (ABALOS, 2001; PORTO, 2008).  

O Desafio da Conservação e Reciclagem do Existente 

Na maioria dos casos, os modelos de gestão urbana do século XIX e início do século XX 

preservavam apenas os monumentos, demolindo as edificações antigas e, muitas vezes, 

descaracterizando por completo centros históricos. Foi depois do segundo pós-guerra que 

surgiram propostas mais concretas de conservação desses centros, principalmente através da 

denúncia sobre a perda dos valores culturais das cidades mediterrânicas e de sua continuidade 

ambiental. Os melhores planos reguladores que apareceram prescreviam o respeito pelos núcleos 

antigos, porém sem formular um método científico de análise e intervenção para sua preservação. 

Foi na Itália, entre as décadas de 1950 e 1960, que os centros históricos passaram, por meio de 

rigorosas leis urbanísticas, a ser conservados fisicamente. Porém, estes acabaram degradados 

socialmente, devido à evasão de seus habitantes do centro para a periferia.  

Como medida saneadora antecipada pela Carta de Veneza (1964), nos anos 1970, 

apareceu a metodologia que propunha a conservação através da intervenção simultânea em 

todas as zonas da cidade, ou melhor, as edificações antigas seriam classificadas e seletivamente 

destinadas a usos modernos, havendo a restrição do crescimento periférico e a intervenção da 

administração pública, o que determinava os instrumentos adequados às diferentes situações. Os 

centros históricos das cidades passaram então a serem considerados organismos físicos e 

habitados, isto é, propunha-se um resgate da cidade pré-industrial com sua população tradicional; 

e a reconciliação entre população e contexto urbano (BENEVOLO, 1987).  

Apesar disso, diante das dificuldades de efetiva conservação patrimonial – seja de análise 

e intervenção em construções ou de ordem administrativa e econômica, pública ou privada –, a 

                                                 
8
 SoHo é um bairro da ilha de Manhattan, na cidade de Nova York, cujo nome é a abreviação de South of Houston, indicando que se 

trata da região ao sul da rua Houston. Tal forma de abreviar foi posteriormente adotada para outras áreas da cidade, como NoHo (a 
região ao norte da rua Houston); TriBeCa (Triangle below Canal ou Triângulo abaixo da rua Canal); NoLita (a região ao norte de Little 
Italy) e DUMBO (Down under the Manhattan Bridge Overpass; uma área do Brooklyn). 
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UNIÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA – UNESCO sentiu a 

necessidade de promover uma conferência com vistas à celebração do Ano da Conservação 

Monumental de 1975. Foi possível assim formular um documento global sobre o tema – a 

Declaração de Amsterdã (1975) –, na tentativa da promover o restauro de monumentos 

importantes não só da Europa, mas de todo o planeta. São reconhecidamente frutos dessa nova 

consciência preservacionista algumas iniciativas desde então, como: a revitalização e ampliação 

do Quincy Market, em Boston MA, de mercado a centro comercial em 1976; a reciclagem da 

Station Orsay de Paris para museu, empreendida entre 1977 e 1983; e o restauro de Covent 

Garden e as novas construções no Odham’s Walk de Londres, executados em 1980. Outro 

destaque foi a transformação do mercado de carnes de La Villette, situado na periferia parisiense, 

em museu de ciências circundado por parque, o que aconteceu entre 1984 e 1987, demonstrando 

o reconhecimento geral da necessidade de conservar e reciclar. 

Desde então, em muitas áreas portuárias das grandes cidades, como Londres, Paris, Nova 

York e Boston, foi possível observar a reciclagem de edifícios abandonados adequando-os a 

novos usos. Entretanto, foi singular o aparecimento de edifícios de lofts nas proximidades de cais, 

ocupando antigos galpões industriais ou armazéns de materiais ou alimentos, tal como ocorreu na 

área portuária de Manhattan, em Nova York, mais especificamente no bairro do SoHo a partir de 

1968. Seus precursores podem ser considerados como aqueles artistas parisienses que, em 

inícios do século XX, ocupavam espaços fabris e utilizavam-nos como ateliês, pelos mesmos 

serem espacial e economicamente atraentes. Tratavam-se enfim de espaços variáveis e, por 

vezes inadequados, como subsolos, sótãos ou becos, que serviam às suas necessidades criativas 

(SLESIN et al., 1986; CERVER,1999). 

O surgimento dos lofts norte-americanos 

Com o final da Segunda Guerra Mundial (1939/45), o desenvolvimento industrial nos EUA 

intensificou-se, assim como os sistemas de transportes terrestres e marítimos. Ao mesmo tempo 

em que as instalações fabris tornavam-se obsoletas e inseguras, os grandes navios não poderiam 

atracar mais em portos sem estrutura. Tal fato ocorreu em todo o cenário mundial, encadeado na 

década de 1960 pelo crescente processo de conteinerização do transporte marítimo. Os portos 

passaram a necessitar de espaços mais amplos e maiores profundidades para realizarem a 

descarga e armazenagem dos containers, além de toda logística de escoamento das cargas para 

rodovias e ferrovias (SLESIN et al., 1986).  

Neste contexto, de acordo com Cerver (1999), a modernização dos portos nova-iorquinos 

acabou ocasionando o deslocamento da indústria para locais mais adequados, como a Baixa 

Manhattan; e deixando antigos distritos industriais, como a South of Houston Industrial Area – 

atual SoHo –, abandonados com seus galpões vazios, geralmente feitos em alvenaria de tijolos, 

decadentes e inseguros para a indústria, com graves riscos por incêndios. Outros efeitos da 
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modernização do pós-guerra contribuíram para que áreas outrora centrais se tornassem 

abandonadas ou fossem aniquiladas, como o deslocamento da classe média motorizada para os 

subúrbios, em um fenômeno tipicamente americano denominado Urban Sprawl ou “espalhamento 

urbano”. Isto ocasionou o abandono de bairros tradicionais formados em torno de velhas linhas de 

bondes, com objetivos econômicos, principalmente de empresas como a General Eletric e a Ford, 

para a criação das vias expressas ou freeways, que destruiriam bairros antigos e condenariam 

áreas centrais à decadência e pobreza; fatores que causaram a retração tributária e atraíram a 

população marginalizada (JACOBS, 2009). 

Entretanto, o Soho foi um caso à parte de revitalização dos downtowns, cuja ação não foi 

governamental – já que era uma área condenada por uma grande via expressa, a Lower 

Manhattan Expressway, proposta por Robert Moses (1888-1981) em 1963 –, mas sim devido a 

artistas que começaram a ocupar cada vez mais os edifícios vazios atraídos pelos baixos aluguéis 

e amplos espaços. Fundamentado nos protestos públicos de Janes Jacobs (1916-2006), que era 

contra as freeways e a baixa densidade promovida pelos subúrbios; e a favor da revitalização 

urbana de alta densidade, de uso misto e benefícios ecológicos, aquele distrito renasceu 

rebatizado como SoHo em 1968, tornando-se o reduto de artistas e designers e reunindo grande 

números de lofts, bares e locais da moda. No ano seguinte, foi lançado o Plano de Nova York que, 

em 1971, acabaria por legitimar a sua ocupação por famílias em uma área outrora industrial, 

representando uma grande vitória pela revitalização daquela zona histórica.  

Ao contrário do Bronx, no SoHo, a comunidade resistiu e venceu, com apoio de grandes 

pensadores urbanos. Derrotada a via expressa, os grandes galpões vazios, desvalorizados, 

começaram a ser ocupados por artistas, aproveitando os preços acessíveis e o poder público 

finalmente entendeu a iniciativa de revitalização, passando a apoiá-la. É o que descreve Roberta 

Brandes Gratz, uma discípula de Jane Jacobs: 

Os artistas foram os pioneiros do renascimento orgânico do distrito quando 
passaram a ocupar os lofts vazios ilegalmente, criando atraentes espaços de 
residência e trabalho [...] O uso residencial na área industrial contrariava a lei. Mas 
os proprietários, incapazes de encontrar clientela industrial para prédios 
condenados à demolição, ficaram felizes por encontrar qualquer locatário [...] Nem 
um centavo de investimento público e/ou subsídio para investimentos ajudou o 
SoHo a acontecer [...] Depois da derrota [da via expressa], uma regeneração 
espontânea se instalou, a criatividade individual salvou o distrito condenado por 
planificadores urbanos que pretendiam arrasá-lo [...] Primeiro o distrito se reciclou 
a si mesmo, passo a passo, naturalmente, como um distrito artístico. 
Gradualmente os novos padrões de assentamento e a criatividade com a qual 
reconverteram espaços industriais ganharam a atenção da mídia. Morar em lofts 
virou uma tendência em muitas cidades. Todo centro de cidade passou a querer 
um SoHo (SIRKIS, 2010:01). 

Os primeiros moradores do SoHo foram pintores, escultores ou músicos que eram atraídos 

pelo espaço amplo, de pé-direito alto e grandes aberturas com iluminação natural farta, onde 

pudessem produzir, expor e até viver, como uma casa-oficina. Porém, em zonas industriais não é 
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permitido o uso habitacional, no entanto, para driblar a fiscalização e mascarar o uso residencial, 

seus habitantes inventaram soluções criativas, tais como áreas clandestinas de dormir, camas em 

roldanas e mobília com rodízios, atribuindo versatilidade e flexibilidade ao lugar; e que passaria a 

caracterizar os lofts atuais (BANKS e TANQUERAY, 1989). 

O lugar tornou-se reduto de artistas que habitavam de forma improvisada, porém criativa e 

singular que determinaria, através dos lofts, uma nova tipologia de habitação. Inicialmente, de 

acordo com Ojeda (1998), expressavam-se através de espaços abertos, amplos e translúcidos 

encerrados em antigos edifícios industriais, galpões ou armazéns em desuso, onde se mantinham 

as características originais do espaço fabril, como a estrutura e as instalações aparentes, 

atribuindo-lhe novos usos sem descaracterizá-los. Entretanto, além dos baixos preços dos 

alugueis e do espaço físico, esses artistas vieram atraídos também pela possibilidade de um novo 

estilo de vida, avesso às rígidas normas de conduta e sofisticação que, ao mesmo tempo, 

originou-se na tradição das comunas socialistas integradas à tradição do capitalismo progressista 

e cosmopolita de Nova York, advindo da conclusão da totalidade das vanguardas européias. 

Em outras palavras, uma casa-oficina poderia ser ocupada individual ou coletivamente; 

uma casa aberta, visitada como os quadros da arte contemporânea que rompem com suas 

molduras pela proximidade com seu público e, portanto, um lugar de reuniões sociais e muitas 

festas, de modo comunal, cujo espaço seria primado, em detrimento de outros aspectos da vida 

individual – tais como o conforto, o luxo, a ordem ou a intimidade – por um ambiente festivo, 

criativo e liberal, com identidade baseada na técnica de apropriação, tal como nas comunas de se 

apropriar ilegalmente edifícios e colonizar um espaço. Tratava-se de uma descontextualização, a 

mesma que se apropriava das latas de sopa Campbell a as atribuía uso doméstico, em uma 

reação ao consumismo e à burguesia – o verdadeiro objet-trouvé9.  

Através da reciclagem do antigo, os primeiros lofts americanos utilizam-se do desvio – ou 

détorurnement – como uma prática social revolucionária e de alteração estética. Propunham a 

acumulação de objetos, a desordem e a contraposição de espaços e usos imprevisíveis e 

improvisados à ordem pautada pelo funcionalismo. Sem horários estabelecidos, o loft pulsaria de 

forma aleatória, frenética e viva, entre o prazer e o trabalho, captando e concretizando muitas 

ideias da contra-cultura e do anti-autoritarismo de Wilhelm Reich (1897-1957)  e Herbert Marcuse 

(1898-1978), além do espírito lúdico do Homo Ludens10 de Johan Huizinga (1872-1945). Um 

exemplo marcante foi a Factory, a casa-oficina criada por Andy Warholl (1928-87); um artista que 

                                                 
9
 Em termos gerais, a expressão francesa objet trouvé (“objeto-encontrado”) evoca uma solução imprevista que culmina em uma 

demanda plástica, ou seja, um “achado” mais ou menos inconsciente que permite a realização de uma situação nova no fluxo 
quotidiano. Na sua imediaticidade, o termo não deixa de pressupor a possibilidade de a arte ser um processo de encontro ou 
“achamento”, no qual os objetos artísticos passam a serem reconfigurados, através de signos e proposições, em matéria humana e 
social. 

10
 Tomando o jogo como um fenômeno cultural, o livro de Huizinga, publicado em 1938, estrutura-se sob uma extensa perspectiva 

histórica, recorrendo inclusive a estudos etimológicos e etnográficos de sociedades distantes temporal e culturalmente para reconhecer 
o jogo como algo inato ao homem e mesmo aos animais, considerando-o uma categoria absolutamente primária da vida, logo anterior 
à cultura, tendo esta supostamente evoluído no jogo. 
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foi capaz de, em plenos anos 1970, transformar a estética extravagante do loft em produto a ser 

consumido pela classe alta (ABALOS, 2001). 

A partir da década de 1970, ocorreu a expansão dos lofts para além do SoHo, chegando 

aos bairros nova-iorquinos de TriBeCa e Greenwich Village. A regularização do loft, como tipologia 

pertencente ao zoneamento oficial, aliada à questão da reciclagem e da preservação histórica de 

galpões, associou-o ao programa de conservação das fachadas e sua proposta de uma vida mais 

livre, espontânea e versátil, garantida pela fluidez do espaço e flexibilidade do mobiliário. Com 

isto, a classe média americana que vivia em casas de vários compartimentos pequenos e 

fechados, passou a observar com maior interesse esse novo tipo de habitação, que antes era 

avesso à condição de lar. Um loft oferecia o que as moradias comuns não tinham: mais espaço e 

autonomia, com o que é possível reinventar cada ambiente, exprimindo sua personalidade neles, 

modificando-os e reformulando-os conforme as inspirações do morador. 

O conceito do loft contemporâneo 

A partir dos EUA, os lofts foram consagrados e ocorreu sua disseminação pelo mundo, 

inclusive no Brasil, entre os anos 1980 e 1990. Neste período, seu conceito modificou-se, mas em 

muito manteve sua essência: a reutilização de estruturas pré-existentes devido à sua amplidão 

espacial e versatilidade funcional. Segundo Gallo e San Pielo (1998), loft passou a ser 

considerado um tipo de residência urbana com ar cosmopolita e atual, que reflete a idéia de um 

espaço único e desimpedido, onde o morador tenha tudo ao alcance dos seus sentidos e, possa 

organizá-lo de acordo com suas necessidades, atribuindo-lhe sua identidade.  

O perfil dos moradores de lofts passou a ser de yuppies (“jovens profissionais bem-

sucedidos”), singles (“solteiros”) ou casais sem filhos, que buscam um espaço só seu, que exalte 

seu estilo de vida – um tanto materialista, à medida que busca o sucesso profissional em primeiro 

plano; e egocêntrico, já que coloca sua vida sentimental em segundo plano. Para tanto, as 

características da moradia convencional não supriam suas necessidades, físicas e psicológicas, 

pois um loft pode proporcionar o espaço, a luz e a liberdade tão almejados. Trata-se enfim de uma 

habitação que seja sinônimo de independência, autonomia e modernidade, especialmente 

personalizada, prática, bela e sofisticada (PORTO, 2008). 

Após sua popularização, os lofts passaram a abrigar, além de residências e ateliês, cafés, 

bistrôs, restaurantes, boutiques, estúdios e galerias de arte. Entre suas principais características 

estariam: a planta livre, poucas paredes, grandes janelas, pé-direito alto e iluminação ampla – o 

verbo inglês to lofty significa “estender, ampliar; elevar” –, além de poucos revestimentos, sendo 

pouco nobres para que o local sugira informalidade. Ocorre a valorização do espaço em 

detrimento das funções a ele atribuídas, sendo ressaltados os valores de amplitude e iluminação, 

o que deixa em segundo plano a localização de alguns ambientes, como o banheiro e a cozinha. 
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Outra característica que define e singulariza o loft é a presença do mezanino, 

diferenciando-o dos apartamentos convencionais tanto no aspecto formal quanto no ideológico. O 

loft, tal como se apresenta, remonta ao teatro cênico ou de ópera, onde a simultaneidade de 

ocasiões, a mudança de situações e os efeitos perspectivos contribuem para a superação da 

delimitação desse cenário, antes delimitado por paredes, mas agora, atribuído de teatralidade que 

é enfatizada pelos efeitos da farta luminosidade, advinda das grandes janelas, as quais permeiam 

os cheios e vazios. Todo esse cenário é caracterizado por Grossman apud Ojeda (1998) como 

“efeito loft”. 

Como exemplos de lofts criados fora dos EUA podem ser citados aqueles produzidos 

quando da reestruturação de Porto Madero, em Buenos Aires, na Argentina. Em, um programa 

desafiador e inédito em escala e propósito, a reutilização criativa de várias construções portuárias 

abandonadas permitiu sua remodelação completa e plurifuncional. Outros destaques de lofts na 

capital portenha são os Silos de Dorego, que foram construídos em 1910 como armazéns da 

fábrica Minnetti, situados na área atualmente designada Palermo Hollywood11; e o Palácio  

Alcorta12,  que é um complexo que ocupa todo um quarteirão de Palermo Chico, originalmente 

construído em 1927 para a venda de automóveis Chrysler – dotado de uma pista própria para 

teste de veículos ao ar livre – e que já funcionou como quartel militar, mas que sofreu uma ampla 

reciclagem a partir de 1994 para um conjunto luxuoso de lofts, projetado por vários arquitetos 

como Osvaldo Giesso, Sérgio Krymer e Alfred Felliger, entre outros. 

Hoje em dia, a criação de lofts não está mais atrelada à reciclagem de estruturas pré-

existentes, pois o mercado imobiliário absorveu esta tipologia em suas características básicas – 

fluidez espacial, flexibilidade funcional e autonomia estética – como premissas de projeto; e 

muitos arquitetos dedicam-se a propostas de edificações compostas por lofts originais, os quais 

apresentam em sua concepção muitas das ideias que nortearam o seu surgimento há quase meio 

século. Porém, nem sempre o fator econômico é o mais relevante, resultando na sua elitização.  

Entre os princípios para a criação de lofts destacam-se os seguintes: 

a) A estrutura geral da construção é aproveitada no partido arquitetônico e tida como elemento de 
decoração, sendo evidenciada e/ou recuperada para que fique aparente;  

b) Os acabamentos variam bastante e dependem do gosto, porém em projetos minimalistas, as 
texturas e a translucidez são exploradas, resultando em espaços atuais com traços do passado 
(piso bruto, tijolos aparentes, não uso de forro, etc.); 

c) As janelas de grandes dimensões possibilitam luz natural farta, assim como as instalações 
aparentes favorecem sua localização e permitem a flexibilização dos ambientes; 

                                                 
11

 Este setor do tradicional Palermo de Buenos Aires foi rebatizado assim devido à proliferação de estúdios de televisão, rádio, cinema 
e outras produtoras (Canal 9 e América à princípio). Trata-se da zona compreendida pelas vias Juan B. Justo, Córdoba e Dorrego; e 
atualmente se completa com todo tipo de oferta gastronômica e lugares de diversão. 

12
 Situado na avenida Figueroa Alcorta, n. 3351; e projetado pelo arquiteto  italiano Mario Palanti (1885-1979), o Palácio Alcorta foi 

inicialmente remodelado pelo escritório de arquitetura MSGSS (Manteola-Sánchez-Gómez-Santos-Solsona), que dividiu o espaço 
interno em moradias e no círculo delimitado originalmente pela pista de provas construiu um jardim com instalações aquáticas. Em seu 
térreo, instalou-se o Museu tecnológico Renault, o qual funciona lá até hoje. 
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d) A compartimentação pode existir, mas não é fixa, ou seja, não têm presença óbvia nos espaços, 
determinando-os rigidamente, pois eles podem ser delimitados por portas de correr, telas 
móveis, materiais translúcidos, mobiliários ou outros artifícios que possam ser deslocados e/ou 
escondidos, o que preserva a fluidez espacial e luminosa do loft; 

O mercado brasileiro de lofts encontrou grande abertura nas maiores capitais do país, 

principalmente em São Paulo e em bairros nobres como: os Jardins, Itaim, Morumbi e Vila 

Madalena. O primeiro loft foi construído em 1997 no Morumbi, tendo sido realizado pela Stan 

Desenvolvimento Imobiliário e denominado de São Paulo I. Ele apresenta um projeto arrojado,  

com ambientes integrados, cozinha tipo americana e suíte no mezanino – caso da maioria dos 

lofts brasileiros. Seguiram-se a ele outros na mesma cidade: os lofts São Paulo II, III e IV. Logo 

depois, idealizou-se uma unidade comercial denominado Loft Office I (STAN, 2001; apud PORTO, 

2008). 

Porto (2008) destaca as diferenças existentes entre os lofts criados no Brasil e aqueles 

originados primeiramente nos EUA (Quadro I). Segundo a autora, o mercado brasileiro de lofts 

está atualmente se abrindo para um público seleto e disposto a pagar mais pelo metro quadrado 

da novidade, de inspiração no estilo de vida norte-americana, porém especialmente projetados 

para um público-alvo definido e com características distintas.  

 Quadro I – Diferenças entre os lofts norte-americanos e os brasileiros.  

COMPARAÇÕES LOFT - EUA LOFT - BRASIL 

Surgimento  A partir da década de 1960 A partir da década de 1990 

Tipologia Antigas fábricas, armazéns e edificações em 
desuso; prédio abandonados  

Edifícios novos construídos especificamente para 
este fim; prédios recentes 

Localização Áreas periféricas, baratas  e degradadas Áreas centrais, nobres e valorizadas 
Projeto Reciclagem de estruturas pré-existentes Planejamento de espaços integrados 

Habitantes/        
Público alvo 

Inicialmente artistas, profissionais liberais  e depois 
solteiros (singles) bem-sucedidos (yuppies) 

Jovens urbanos bem-sucedidos (yuppies), 
empresários, freelancers e casais recém-casados 

 
 
Interiores 

Originalmente inacabados, sem nenhum tipo de 
tratamento e com as instalações à vista. 
Um único e amplo piso.  
Hoje recebem acabamentos e apresentam suíte no 
mezanino. 

Requintados e bem acabados, com moveis de 
design, assinados por profissionais renomados.  
O tratamento para o ambiente é propositalmente 
“inacabado” e as tubulações ficam aparentes. 

Materiais Rústicos e baratos (tijolos e madeiras) Refinados e caros, (laminados e pedras nobres) 

Simbologia Liberdade e criatividade Status econômico e social 

 
 
Custo 

Econômico 
Os primeiros lofts eram de baixo custo, resultado 
de readaptações. O custo do m

2
 varia entre U$ 

7.000 e 10.000. 

Elevado  
Caro, o m

2
 do loft brasileiro fica em torno de R$ 2.500 

e 4.000 reais. 

Fonte: Porto (2008). 
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6 MATERIAIS E METODOS 

 De caráter exploratório, esta pesquisa, baseada em revisão web e bibliográfica com  

estudo de casos, realizou-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, tais 

como artigos, periódicos e livros, nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on line, que 

tratavam direta ou indiretamente sobre sustentabilidade e a concepção de lofts. Além de material 

para registro computacional, gráfico e fotográfico, utilizou-se as instalações físicas destinadas ao 

docente-adjunto, autor do projeto e lotado na subárea de Teoria e História da Arquitetura e 

Urbanismo, em Regime de Dedicação Exclusiva, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 

com a participação de 01 (uma) discente do curso de graduação, autora do presente relatório.  

 Em suma, a metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa baseou-se na pesquisa bibliográfica sobre o conceito de loft, situando-o dentro 

da discussão contemporânea de sustentabilidade e, em especial, no que se refere à problemática 

de preservação e conservação de edificações. Abordou-se as questões relacionadas ao despertar 

ecológico, ao desenvolvimento sustentável e às características do projeto de lofts, assim como as 

distinções entre as versões americana e brasileira. Foram feitas a seleção de informações, coleta 

e síntese das idéias já publicadas, tanto em meios impressos como eletrônicos, de modo a 

organizar um banco de dados a ser utilizados nas próximas fases. 

b) Seleção e Mapeamento de Obras: 

Esta etapa envolveu a identificação e descrição de 03 (três) exemplares de lofts divulgados 

pelos círculos acadêmicos e profissionais, nas quais se destacou o rebatimento na prática das 

teorias e conceitos arquitetônicos que defendem e disseminam a idéia de sustentabilidade das 

edificações.  

c) Análise e Avaliação dos Casos: 

Fase que consistiu na reflexão crítica sobre os exemplares selecionados, onde se fez a 

descrição, seleção e análise das características funcionais, formais, espaciais e tecnológicas que 

se constituem no rebatimento prático das premissas de sustentabilidade no projeto e construção 

de lofts. Os resultados são apresentados na seqüência em forma de FICHAS DE ESTUDOS I, II e III. 

d) Conclusão e Redação Final: 

O fechamento deu-se através da elaboração deste RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA, além de 

material expositivo por ocasião do 19º Evento de Iniciação Científica da UFPR – EVINCI, previsto 

para outubro de 2011.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da pesquisa web e bibliográfica, foi possível selecionar 03 (três) exemplares para a 

descrição e análise do rebatimento na prática dos pressupostos teóricos da arquitetura 

sustentável no caso de lofts. Como critérios de seleção, adotou-se: a configuração do espaço 

seguindo a tipologia específica do loft, a qual propõe a flexibilização e a fluidez espacial; sua 

adequação ao uso residencial ou uso misto relativo aos profissionais liberais; e iluminação natural 

priviligiada. Além das considerações sobre recursos energéticos, reciclagem de edifícios pré-

existentes e a relação entre a arquitetura e seu entorno, propondo a análise não somente do 

projeto, mas de relevância da obra dentro do contexto do trabalho do arquiteto ou idealizador do 

projeto. Outros fatores considerados para a seleção foram relativos ao momento histórico e 

contextual que caracterizou o surgimento, nos EUA, sua disseminação na Europa – no caso 

escolhido, a Inglaterra – e a consolidação da tipologia loft até sua releitura em países de 

industrialização recente como o Brasil. 

O CASO I, a “Fábrica” (Factory Studio), corresponde a um exemplo pioneiro da aplicação 

dos conceitos de arquitetura sustentável em um galpão industrial no SoHo, área portuária de 

Manhattan, nos EUA. Reciclado para uso misto, supostamente pelo artista plástico Andy Warhol, 

consiste em um exemplo emblemático sobre a origem da moradia loft apresentando 

características arquitetônicas sustentáveis.  

O CASO II trata-se do ShowflatMillenium Lofts, reconfigurado pelo arquiteto Child Graddon 

Lewis, em 2000, sediado em Londres, sendo produto de reciclagem de galpões industriais na 

Europa, além de apresentar aspectos da arquitetura sustentável, o que serve de exemplo da 

disseminação da tipologia de habitação consolidada na América no final do século XX.  

Por fim, o CASO III refere-se a um exemplo brasileiro e local, o Curitiba Lofts Champagnat, 

localizado na capital paranaense, no Bairro Champagnat; e foi idealizado pelo arquiteto Frederico 

Carstens, professor-mestre e sócio-diretor da REALIZA ARQUITETURA. Adepto dos princípios de 

sustentabilidade – tais como eficiência energética, controle de processos e adequação do projeto 

–, ele procurou fazer neste projeto uma releitura dos lofts tradicionais em uma apresentação 

contemporânea, diversas dos locais que deram origem a este fenômeno arquitetônico ligado às 

reciclagens e, agora, mais associado a status. De modo distinto dos exemplos novaiorquino e 

londrino, o caso curitibano ilustra o que aconteceu em muitos locais, onde os lofts são construídos 

em bairros nobres, de arquitetura requintada voltada para a elite consumidora da, ainda cara, 

arquitetura sustentável. 

Para cada caso descrito foi montada uma ficha resumida, na qual constam os dados 

principais da obra, como localização, data de construção e autoria; além de um quadro que aponta 

seus pressupostos de sustentabilidade, ilustrado com imagens cujas fontes são indicadas ao final. 
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ESTUDO DE CASO I                                                                Factory Studio 
(1963/68, Nova York, EUA) 

Localização:   Nova York (EUA) 

Endereço:     231 East 47
th
 Street (5

o 
andar), Midtown, Manhattan 

   Posteriormente, mudou-se para novo endereço: 33 Union Square West (6
o
 andar) 

Data:    1963/68 (o prédio foi demolido em 1968) 

Autoria:  Não especificado.                                                                                                   
Supõe-se que foi realizado pelo próprio artista-morador: Andy Warhol (1928-87) 

Origem:  Reciclagem de antigos espaços industriais do Soho para uso artístico como ateliê e 
residencial à revelia da lei urbana. 

Contexto:  A área degrada do bairro nova-iorquino atraiu artistas à busca de baixos aluguéis e 
amplos espaços para instalar seus ateliês e estúdios de criação, o que originou a 
tipologia do loft como espaço alternativo de moradia associada a trabalho. 

Descrição: A “Fábrica” ficou famosa por suas festas extravagantes que eram frequentadas por 
grupos de artistas, boêmios excêntricos e consumidores de anfetaminas (músicos, 
poetas, travestis, atores e estrelas do pornô, tóxico-dependentes e pensadores 
livres). Tratava-se de um amplo ateliê de pintura, serigrafia e litografia, o qual 
funcionava também como estúdio foto e cinematográfico, além de salão de festas. 

Pressupostos de sustentabilidade: 

Recursos Energia Iluminação natural (janelas amplas) 

Materiais Acabamentos originais e poucas adaptações 
Instalações aparentes 

Resíduos Reciclagem do espaço construído possibilita a redução da emissão de entulho de 
demolição. 

Projeto Integração de ambientes (flexibilização de uso) 
Pé-direito duplo (amplidão e integração espacial) 
Fluidez de espaços (sem divisórias) 

Construção Reciclagem de espaço pré-existente 

Ilustrações: 

 

1.1 Fachada do Factory Studio 

 Reciclagem de uma antiga fábrica de 
chapéus nova-iorquina 

 O primeiro galpão, ocupado por Andy 
Warhol na década de 1960, representa 
inovação no uso do espaço construído 

 Renovação urbana com consequente 
revitalização e preservação histórica  

 

1.2 Integração de ambientes  

 O local era usado para a produção de 
artes plásticas, shows de rock ou 
filmagens (flexibilização de uso)  

 Pé-direito duplo (amplidão e integração 
espacial) 

 Fluidez de espaços (sem divisórias) e 
iluminação natural (janelas amplas) 

 

1.3 Acabamentos originais  

 Instalações aparentes 
e poucas adaptações 

 Economia e facilidade 
de manutenção  

 Atitude de vanguarda e 
modo alternativo de 
vida (Contra-cultura) 

Figura 1.1 Imagem do clip: Andy Warhol och hans Factory 1-3 - Arts Clip. Disponível em:                                                                          

<http://www.youtube.com/watch?v=dQqY1E20TYA>. Acesso em: 22.jul.2011. 

Figura 1.2  MAYO, M. Disponível em: <http://www.flickr.com/photos/merlinomayo/5506337676/ in/set- 

72157626090575815/>. Acesso em: 22.jul.2011. 

Figura 1.3 AVANTE. Disponível em: <http://avante7.com.br/as-superstars-de-andy-warhol/>.                                      

Acesso em: 22.jul.2011. 
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ESTUDO DE CASO II           SHOWFLAT MILLENIUM LOFTS 
(2000, Londres, Inglaterra) 

Localização:   Londres (Inglaterra) 

Endereço:     Kean Street, London, WC2, UK 

Data:    Junho de 2000 (finalização) 

Autoria:   Child Graddon Lewis  

Origem:  Reciclagem de antigos espaços industriais do bairro de Covent Garden para uso 
residencial. 

Contexto:  Fruto da disseminação da ideia norte-americana de reciclagem de antigos galpões 
industriais, o Covent Garden, antiga área portuária servida pelo rio Tâmisa em 
Londres, transformou-se, depois da evasão industrial, em um centro turístico e 
cultural, com muitos bares e pubs, discotecas, teatros e restaurantes, além de lofts 
destinados a um público seleto. 

Descrição: O edifício que originalmente foi uma fábrica nos anos 30 e, também foi ocupado por 
armazéns, atualmente foi nomeado como Showflat Millennium Lofts, comportando 
22 apartamentos flexíveis do tipo loft em seis pavimentos, aptos a serem adaptados 
de forma original e condizente às necessidades funcionais e estéticas de cada 
morador, que busca um estilo de vida cosmopolita e livre. 

Pressupostos de sustentabilidade: 

Recursos Energia Iluminação natural (janelas em ambas faces) 

Materiais Acabamentos originais e poucas adaptações 
Instalações aparentes 

Resíduos Reciclagem do espaço construído possibilita a redução da emissão de entulho de 
demolição 

Projeto Integração de ambientes (flexibilização de uso) 
Fluidez de espaços (sem divisórias) 

Construção Reciclagem de espaço pré-existente 

Ilustrações: 

 a 

 b 

2.1 Fachada 

 O projeto requisitado pelo London Urban 
Centre propõe o uso multifuncional do 
edifício (uso residencial ou misto) 

 Preservação e restauração da fachada 
(respeito à memória histórica e cultural) 

 

2.2 Flexibilização espacial 

 Multiuso e instalações 
aparentes permitem a 
adaptabilidade 

 

2.3 Ambientes integrados 

 Ausência de paredes divisórias e 
farta iluminação natural (pé-direito 
amplo) com materiais aparentes 

 

2.4 Planta  

 Fluidez do espaço e janelas em ambas as faces do edifício, com a 
centralização das escadas e elevadores (economia de recursos) 

Figura 2.1a  GOOGLE EARTH. Kean Street, London, WC2, UK: passeio virtual em 22.jul.2011. 

Figuras 2.1b/2.2/2.3/2.4  CUITO, A. Lofts minimalistas. Barcelona: Kliczkowski, 2001. 
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ESTUDO DE CASO III                              CURITIBA LOFTS CHAMPAGNAT 
(2005, Curitiba PR, Brasil) 

Localização:   Curitiba PR (Brasil) 

Endereço:     Rua Pe. Anchieta, 2286 – Apto. 307 / Edifício Curitiba Lofts Champagnat 

Data:    2005 

Autoria:   Frederico Carstens 

Origem:  Demanda de mercado a um público específico (profissionais liberais, executivos, 
casais sem filhos ou descasados, que optam em morar em áreas nobres da cidade. 

Contexto:  O projeto é pioneiro no que diz respeito à introdução da residência loft em Curitiba, 
sendo seu idealizador, o arquiteto Frederico Carstens adepto aos princípios da 
sustentabilidade e representando uma inovação imobiliária na cidade apesar dos 
desafios enfrentados (MARTIN, 2011). Segue a idéia formal norte-americana dos 
lofts, porém concebido como edifício residencial de alto padrão.  

Descrição: Edifício de apartamentos residenciais que seguem uma tipologia básica, consistindo 
em uma área social apenas delimitada por uma cozinha americana com lavanderia, 
o que oferece flexibilidade de uso para a sala. A área íntima é reservada ao 
mezanino, que pode ser usado como quarto, closet e/ou escritório.  

Pressupostos de sustentabilidade: 

Recursos Energia Iluminação natural (janelas amplas) 

Materiais Tradicionais 

Resíduos Habituais da construção convencional 

Projeto Integração de ambientes (flexibilização de uso) 
Pé-direito duplo (amplidão e integração espacial) 
Fluidez de espaços (sem divisórias) 
Considerações sobre entorno e edificação. 
Inovação 

Construção Convencional, seguindo a iso9001BVQI 

Ilustrações:  

 a    b   a 

        b 

  a 

 b 

3.1 Fachada / Interior 

 Forma do edifício favorece a incidência 
solar, evitando a formação de “paredões” 

 Ambiente interno amplo (pé-direito duplo e 
flexibilização do uso) 

3.2 Integração espacial 

 Janelas amplas com altura de 5m 
possibilitam a iluminação natural  

 Visibilidade dos ambientes e 
ausência de paredes divisórias 

3.3 Plantas (pavimento 

térreo  e mezanino) 

 Layout funcional 
(racionalização de fluxos 
e usos) 

Figuras 3.1a/3.1b/3.2a IMÓVEIS CURITIBA. Ficha do imóvel. Disponível em: 

<http://www.imoveiscuritiba.com.br/ficha-imovel/Venda/ Loft/Champagnat/1-
quarto/128m2/rapida/1/7/1188471/9208176>. Acesso em: 17.jul.2011. 

Figuras 3.2b/3.3a/3.3b A autora (plantas por reconstituição fotográfica). 
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8  CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada possui valor formativo ao tratar de uma questão multidisciplinar da 

maior importância: a questão ambiental aplicada à área da construção civil. Através dela, e dos 

estudos de caso, buscou-se verificar como está se reflete no projeto de arquitetura, assim como 

nos materiais e técnicas, com implicações na questão dos recursos energéticos e na formação de 

resíduos, além da reciclagem – ou não – do pré-existente, ou seja, no que se refere aos fatores 

que pressupõem parâmetros de uma arquitetura mais sustentável. 

Mesmo com caráter de iniciação científica – isto é, com limitações de tempo, recursos e 

abordagens –, o enfoque da pesquisa sobre projetos de lofts exemplificou um uso residencial 

inovador, que eleva a qualidade de vida do ser humano, integrando os modos de viver dos 

moradores às condições ambientais locais e suas particularidades relativas à história e à memória 

do lugar, compatibilizando o edifício, seja ele pré-existente e readaptado ou mesmo construído em 

observância à demanda imobiliária. A partir da inovação criativa do espaço, os lofts são um 

exemplo de arquitetura sustentável de forma que o ambiente construído possa se adaptar a novas 

funções, o que diminui perdas, reduzindo a geração de resíduos e preservando a memória local. 

Com o propósito específico destinado aos anseios pessoais e, ao mesmo tempo, abrangente à 

medida que a sustentabilidade nas edificações visa o bem-estar e a preservação da vida humana 

neste planeta, essa proposição arquitetônica veio contribuir para uma nova concepção de 

moradia, que se torna cada vez mais frequente no mundo contemporâneo, tanto no Brasil como 

no exterior. 

 Dá análise dos três casos selecionados, pode-se destacar alguns elementos em comum: a 

integração de ambientes (flexibilização de uso); o pé-direito duplo (amplidão e integração 

espacial); a fluidez de espaços (sem divisórias); as considerações sobre entorno urbano e 

edificação história; e a inovação imobiliária com relação às questões energéticas. Constatou-se 

enfim que, em todos os exemplos, foi possível identificar a preocupação ambiental com a 

sustentabilidade, mesmo que esta acontecesse de modos distintos, os quais refletiam as origens 

do empreendimento, em distintos contextos históricos, culturais e mercadológicos. 

 Outro aspecto apresentado foram as novas necessidades de moradia do homem 

contemporâneo, ou seja, a dimensão humana, na qual o espaço habitado é reflexo da 

individualidade, de um modo de vida urbano e cosmopolita, com novos hábitos e atitudes que são 

expressos no desempenho final da edificação. A satisfação do usuário é fundamental, bem como 

a preservação ambiental. A possibilidade de uso misto – residência e local de trabalho –, extrapola 

as dimensões da habitação e assume a importância urbana, à medida que promove a 

concentração em detrimento do esvaziamento local e/ou a inatividade da infraestrutura existente. 

Por fim, consideraram-se os resultados satisfatórios e os objetivos da pesquisa atingidos.  
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11 RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Este trabalho de iniciação científica cumpriu o cronograma inicial, permitindo atingir os objetivos 

estabelecidos, não ocorrendo atrasos e imprevistos. Seu desenvolvimento junto ao professor-orientador 

permitiu a complementação e publicação de material didático do curso de arquitetura e urbanismo da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR, a apostila “Arquitetura e Sustentabilidade”, a ser aplicada 

tanto no ensino de graduação, na área de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, assim como no 

curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado) em Construção Civil, subárea de Qualidade do 

Ambiente Construído, ofertado pelo DCC-UFPR.  

12 APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR  

 A aluna de iniciação científica, matriculada regularmente no 3º ano de graduação em Arquitetura 

e Urbanismo da UFPR, apresentou grande interesse, iniciativa e dedicação na elaboração das tarefas 

indicadas pelo professor-orientador, cumprindo integralmente o cronograma e permitindo o 

desenvolvimento satisfatório da pesquisa. Por se tratar de um trabalho introdutório sobre o tema, assim 

como pela vastidão de questões possíveis de serem abordadas em investigações nesse campo de 

pesquisa, considera-se que os resultados atingidos foram adequados aos meios utilizados e aos fins 

pretendidos, ou seja, servirem de complementação à pesquisa desenvolvida pelo docente intitulada 

“Arquitetura e Sustentabilidade: Bases Conceituais para o Projeto Ecológico”, iniciada em 2006. 

Esta pesquisa contribuiu ao interesse do acadêmico prosseguir a aplicação futura dos 

pressupostos da arquitetura sustentável na(s) área(s) de: 

  APERFEIÇOAMENTO     MESTRADO 

  CENTRO DE PESQUISA    MERCADO DE TRABALHO 

  OUTROS:     ___________________________________________________________ 

             ___________________________________________________________ 
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