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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar fundamentos teóricos para implantação de uma 

nova sede do CAU (Conselho de Arquitertura e Urbanismo) na cidade de Maringá, Paraná,  não 

somente como apoio representativo e profissional para os arquitetos, mas pertencente à cidade e 

ao público como um todo. Para isso, foi pesquisado em diversas literaturas sobre edificios e sua 

relação com o público e privado, e como isso influencia na apropriação do espaço. Os parâmetros 

projetuais propostos foram fundamentados em seis decisões arquitetônicas para melhoria nos 

espaços de trabalho, sendo estas: cor, iluminação natural, conforto térmico, transparência, conexão 

com a comunidade e elementos de sustentabilidade. Foi apresentado a trajetória para a conquista 

de um conselho próprio para os arquitetos e urbanistas e uma análise sobre a atual situação do 

CAU/PR com foco na regional de Maringá. 

 

Palavras-chave: Arquitetura. Espaços de trabalho. Público e Privado.  

 
 

 

 

THE PROJECT’S ACTION IN THE APPROPIATION OF SPACES: CAU MARINGÁ  

 

ABSTRACT 

 

The present article aims to present theoretical foundations for the implatation of a new CAU 

headquarters in the city of Maringá, Paraná, not only as representative and professional support 

for architects, but belonging to the city and the public as a whole. Therefore, several literature on 

buildings and ther relationship with the public and private have been analysed as well as to how 

this influences the appropriation of space. The proposed project parameters were based on six 

architectural decisions to improve workspaces, such as: coloor, natural lighting, thermal comfort, 

transparency, connection with the community and sustainability elements. The path of the 

conquering of an own council for the architects and urbanists have been presented as well as an 

analysis on the current situation of the CAU/PR focusing on the regional of Maringá. 

 

Keywords: Architecture, Work place, Public and Private. 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta considerações, realizadas por meio de pesquisas, com base em 

livros, dissertações, artigos e leis existentes que tratam sobre a percepção e apropriação do 

espaço, sobre a relação do público e privado nos edifícios, a influência da arquitetura nos 

espaços de trabalho e como estes elementos afetam os usuários. 

Uma observação inicial refere-se à diferenciação entre os espaços, sendo estes públicos, 

privado e os chamados semi-públicos, sobre diversos olhares conceituais, em relação a suas 

estruturas, demarcações, possíveis significados e apropriações. Segundo Mendonça (2007), 

além do estudo sobre o mapeamento e análises das estruturas formais que geram o espaço 

público, é de extrema relevância mapear as apropriações alternativas deste espaço, 

independente do que foi determinado para ele, para que haja o exercício de atividades coletivas 

e apropriação particular. O que poderemos ver, posteriormente, com os estudos efetuados por 

Borja (2006) sobre a cidade democrática e a criação de espaços de intercâmbio, por exemplo.  

Seguindo o pensamento de apropriação do usuário com o local, segue-se a reflexão para 

o interior do edifício, no qual ao projetar os espaços é necessário refletir sobre os elementos 

arquitetônicos, já que cada um terá um desempenho diferente, em relação ao usuário, de acordo 

com o ambiente e com as atividades que serão realizadas nele, como podemos observar: 

 

O cotidiano da Arquitetura e, em especial, o de Design de Interiores, envolve 

um incansável aprendizado de relacionar as pessoas ao meio, ou seja, o 

estabelecimento de uma interligação direta entre os princípios conceituais do 

espaço projetado (o que é, qual sua função e a quem se destina), as condições 

plásticas (estéticas) e de conforto, necessárias ao homem para sua 

permanência no lugar (TAVARES, 2007, p.1). 

 

Scopel (2015) também afirma que as decisões arquitetônicas, além de contribuírem para 

o conforto e rendimento dos trabalhadores, estes também podem representar objetivos e visão 

da empresa ou do edifício. Com base nos estudos deste autor, junto com os da pesquisadora 

Kowaltowiski (2011) e de estudos de caso, foram selecionados alguns itens para a formação 

dos parâmetros como cor, iluminação natural, conforto térmico, transparência, conexão com a 

comunidade e elementos de sustentabilidade. 

O objetivo do trabalho é apresentar fundamentos teóricos para uma proposta projetual 

para a sede do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) na cidade de Maringá, não somente 
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como apoio representativo e profissional para os arquitetos, mas pertencente à cidade e ao 

público como um todo, com uma arquitetura que seja autônoma e expressiva.  

 

 

2. METODOLOGIAS ADOTADAS 

 

O presente artigo foi estruturado a partir de pesquisas em diversas literaturas sobre a 

arquitetura, sua relação com o espaço público e com o ambiente de trabalho. O tipo de pesquisa 

é exploratória e utiliza o processo descritivo. Transcorreu com o levantamento sobre o histórico 

da trajetória para a conquista da formação de um conselho próprio, o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo – CAU, houve visita à sede existente na cidade de Maringá-PR com uma breve 

entrevista aos funcionários presentes sobre os serviços e instalação do escritório, realizou-se 

levantamento e análise quantitativa de dados, disponibilizados pelo CAU/PR referentes aos 

serviços prestados e profissionais atuantes pelo Conselho em nível nacional e regional e ainda 

análise comparativa de estudos de caso que abrangem o tema.  

 

2.1 INFLUÊNCIA DO PROJETO NA APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Segundo Eppinghaus (2004), os espaços público e privado são tão complexos que um 

não existe sem o outro, pois quando se perde um, implica no ganho relativo do outro. E a 

transição destes é o que são chamados de espaços semi-públicos. 

 
A relação entre o público e o privado é uma relação de natureza dialética. (...) 

é na relação dialética entre o que é comum e o que é particular, entre o que é 

aberto e o que é substrato, o que distribuído e o que não é, que os dois espaços 

se constituem como domínios distintos (...) Ainda que os dois domínios 

tenham assumido sentidos diferenciados em momentos históricos diferentes, 

eles sempre foram definidos um em relação ao outro (...) não há registro de 

qualquer sociedade humana onde o significado da vida publica não se tenha 

constituído pelo significado da esfera privada e vice versa. 

(JOVCHELOCITCH, 2000, p. 45). 

 

Para reforçar essa relação, uma das naturezas do espaço público deve ser apontada, a 

apropriação. A primeira relação do cidadão com a apropriação do espaço se dá de forma natural, 

como afirma Fischer (1994), que é o instinto e a projeção psicológica que faz com que estes 

busquem dominá-lo. Se o espaço público representa um ambiente de socialização de certa 

comunidade, este domínio implica em uma apropriação territorial, que também por um processo 
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psicológico faz com que os usuários o utilize de diversas maneiras, resultando em sentimentos 

de apego ou posse. Sendo estes de formas positivas – quando há sentimentos afetivos pelo local 

– ou negativas – quando há sentimentos de desprezo e até mesmo de agressão. 

Há marcações de fronteiras dentro da apropriação territorial, que na esfera social, para 

os teóricos, são classificadas pelo nível de dominância em espaço privado, espaço público e 

espaços intermediários (semi-público ou semi-privado) (RAPOPORT, 1972). Assim sendo, 

temos segundo Fischer (1994):  

 

 Espaço privado, normalmente é ocupado por longos períodos, algo mais restrito, 

privativo, e está sobre o controle do ocupante. 

 Espaço público, teoricamente, é o que pertence a todos, são espaços onde ocorrem 

diversas atividades e socialização, é ocupado temporariamente por alguém ou por 

um grupo de pessoas que agem de acordo com as normas sociais e culturais, mas 

também onde se encontra maior agressão ao outro e, muitas vezes, ao próprio 

espaço. 

 O espaço de transição entre o público e o privado é, geralmente, ocupado por 

determinado grupo que se identificam de certa forma e agem sobre regras 

relativamente formais. “Não é nem completamente privado, nem totalmente 

público” é um espaço de socialização mais direcionado. 

 

Por fim, Eppinghaus (2004) conclui que o processo de apropriação social é entendido 

primeiramente pelas comunidades em que atuam no espaço. “Ele é função da estrutura 

sociocultural, que determina, em última instância, sua incidência de acordo com os fatores 

individuais e grupais de idade, gênero, nível social, ordem institucional, relação com as 

particularidades físicas do contexto, etc.” (EPPINGHAUS, 2004, p. 50). Para ressaltar as 

funções, significados e até consequências da utilização de determinados espaços, alguns 

conceitos trazidos da literatura serão apontados a seguir. 

Caldeira (2000) relata sobre os espaços privados e fortificados, como os shoppings 

centers, condomínios residenciais e alguns conjuntos comerciais e empresariais, sendo estes 

fechados e monitorados privadamente, ainda que possuam um espaço semi-público, acaba 

contradizendo os ideais do espaço público, uma vez que vão contra a heterogeneidade, 

acessibilidade e igualdade, acabando por conduzir a desigualdade e a separação.  

Para evitar que isso ocorra, deve-se recorrer ao desenvolvimento, no qual se apresenta 

como uma melhoria na qualidade de vida e no aumento da justiça social. Souza (2002) atribui 
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a importância do espaço como um condicionador das atividades dos cidadãos, declara que a 

mudança social positiva não depende somente das relações sociais, mas igualmente da 

espacialidade.  

Outro estudo pode ser apontado acerca dos espaços livres, que possam ser pensados no 

desenvolvimento das cidades, são aqueles abordados por Carneiro e Mesquita (2000), que 

definem os seguintes ambientes públicos: praças, geralmente com mobiliário recreativo, áreas 

significantes com coberturas vegetais, bancos, canteiros, são lugares para convívio social com 

área similar à quadra. Pátio, como espaços públicos gerados ao redor de igrejas ou elemento 

arquitetônico expressivo, normalmente são pavimentados e possuem função de convívio social 

e, muitas vezes, acontecem atividades recreativas temporárias. E largos que são espaços 

definidos a partir de algum edifício, geralmente comercial, a fim de valorizar a edificação e o 

local como um todo (CARNEIRO; MESQUITA, 2000). 

Não obstante, Borja (2006) afirma que o espaço público deve ser caracterizado como 

um espaço qualificante da cidade, ele precisa oferecer distintas possibilidades dos cidadãos 

estarem nele e, em seu desenvolvimento, deve haver um equilíbrio entre o edificado e o não 

edificado. Estes espaços também não precisam ser unicamente pensados como um 

propriamente dito “espaço público”, estes podem ser criados ao redor de uma edificação, zona 

hospitalar, equipamento cultural, zona de universidade, edifícios públicos, edifícios comerciais, 

entre outros. Essas são as zonas de transição que Marc Augé chamou de “não lugares”: que são 

locais em que se pode fazer um incremento de funções, de significados, pois esses espaços 

podem ser mais do que isso, inclusive indústrias podem gerar parques ao redor. Em vista disso, 

existem espaços transitórios, que podem ser usados como espaço público, ainda que estejam 

determinados à outra coisa (AUGÉ apud BORJA, 2006).  

 

 

3. A ARQUITETURA EM AMBIENTES DE TRABALHO - PARÂMETROS 

PROJETUAIS 

 

O processo metodológico para a elaboração dos parâmetros arquitetônicos a serem 

aplicados no anteprojeto para a sede do CAU Maringá foi baseado no artigo “Percepção do 

ambiente e a influência das decisões arquitetônicas em espaços de trabalho”, escrito pela 

arquiteta e urbanista Vanessa Guerini Scopel (2015) e no livro da pesquisadora Dóris 

Kowaltowiski (2011), Arquitetura Escolar: O projeto do ambiente de ensino, que apesar de se 
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referir aos ambientes de estudos, também são interessantes para serem aplicados em ambientes 

de trabalho. Foram selecionados os seguintes itens:  

 Cor: estudos apontaram que o uso adequado das cores em ambientes de trabalham 

funcionam de forma evidente no auxílio da segurança, bem-estar e eficiência dos 

trabalhadores (MORTON apud SCOPEL, 2015). Sendo que cada cor possui uma forma 

diferente de causar sensações nos seres humanos e devem ser usadas de acordo com a 

atividade a ser exercida no local, se o trabalho é monótono ou se exige grande 

concentração, por exemplo. Nos ambientes de trabalho a cor deve ser sempre trabalhada 

com a arquitetura e iluminação.  (SCOPEL, 2015). 

 Iluminação Natural: a luz pode afetar as sensações de bem-estar e motivação das 

pessoas, inclusive, grande parte da exaustão relacionada ao trabalho está ligada à má 

iluminação dos ambientes, que causam uma sobrecarga na visão. Por isso, estes 

ambientes devem ser projetados de forma que aproveitem ao máximo a iluminação 

natural, uma vez que os seres humanos instintivamente são programados a trabalharem 

com a luz do dia. Os parâmetros arquitetônicos a serem aplicados, neste caso, são: 

orientação da edificação, área da abertura das janelas, tipos de vidros e de 

sombreamentos, sendo o último naturais do entorno ou projetados para este fim 

(SCOPEL, 2015). 

 Conforto Térmico: para que os usuários se sintam bem nos espaços é necessário que 

haja uma boa ventilação e uma temperatura ambiente agradável, sendo possível por 

meio do planejamento para uma boa ventilação natural, orientação solar, zona climática 

em que a edificação pertença, conquistadas por meio do posicionamento das aberturas, 

planos de vidros, brises em lugares estratégicos, entre outros (SCOPEL, 2015). 

 Transparência: para evitar sensações de confinamento e monotonia, corredores com 

luz natural e vistas interessantes podem ser aplicados nos ambientes 

(KOWALTOWISKI, 2011). 

 Conexão com a Comunidade: essa integração deve-se à localização, abertura para a 

população utilizar o local e ter uma vinculação com o comércio, infraestrutura e cultura 

existente. “O edifício [...] deve estar conectado à comunidade pela compreensão e 

incorporação de seus valores e desejos para o espaço projetado” (KOWALTOWISKI, 

2011, p. 195-196). 

 Eficiência Energética: para que o edifício tenha um alto padrão de desempenho, alguns 

itens devem ser considerados em fase de projeto, como: elaborar estratégias para 
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minimizar o consumo de água, capturando e reutilizando a água da chuva, analisar o 

microclima da região e os impactos do entorno para programar técnicas para conforto 

térmico com ventilação e iluminação natural, como visto anteriormente. Desenvolver 

estudos sobre os fechamentos, opacos ou transparentes, a serem utilizados e o impacto 

que estes geram no conforto ambiental do edifício. Aplicar elementos de vegetação nos 

ambientes externos e possíveis interno, detalhamento de cobertura como o telhado 

verde, tecnologias underground (construções enterradas), guarda sol com ajustes 

(segunda pele ajustável) e tecnologias como painéis fotovoltaicos para um maior 

aproveitamento da energia solar (KOWALTOWISKI, 2011). 

 

3.1 ESTUDOS DE CASO 

 

Dentre as ferramentas metodológicas para a construção dos parâmetros arquitetônicos 

propostos, estudos de casos relacionados ao tema também foram analisados comparativamente. 

Os critérios para a escolha foram aqueles que abordassem a integração do privado com o 

público, que estivessem inseridos na cidade não apenas com a função em que estão 

predestinados, mas trazendo uma identidade local e que ainda tratasse de estratégias para um 

conforto térmico dos ambientes e até mesmo de sustentabilidade. São estes apresentados no 

quadro-resumo, a seguir:  
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Quadro 1: Estudos de casos e pontos positivos a serem considerados 

 

 

 

4. TRAJETÓRIA DA REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DO ARQUITETO 

 

A arquitetura é uma profissão que acompanha a humanidade desde seus princípios e a 

regulamentação de seu exercício, segundo a União Internacional dos Arquitetos (UIA,2009), já 

é encontrada em alguns documentos antigos que orientavam sobre o ensino e a prática da 

profissão, como o Código de Hamurábi (1780 a. C.), escrito na antiga Mesopotâmia, que 

demonstra a responsabilidade e penalização profissional, por exemplo, caso a casa construída 

desmoronasse, causando a morte do proprietário, o arquiteto seria condenado à morte, ou se 

causasse a morte do filho do proprietário, o filho do arquiteto que seria condenado. O “Tratado 

de Architectura”, de Marcus Vitruvius Polio (40 a. C.), menciona que o arquiteto e o engenheiro 
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romano deixaram seu legado em um único tratado europeu do período greco-romano, que 

chegou aos dias atuais, bem como aborda sobre a formação e educação dos profissionais, que 

estes deveriam ter conhecimentos sobre as mais diversas ciências e artes. Já o “Tratado de Re 

Aedificatoria”, de Leon Batista Alberti, escrito entre 1442 a 1452, considerado o maior teórico 

da Renascença, em sua obra teve como objetivo criar um método de criação e não reprodução 

(DUDA; ELALI, 2010). 

Na Europa da Idade Média, surgiram associações de um ramo de atividades, chamadas 

de guildas ou corporações de ofícios, que tinham como desígnio regulamentar o exercício da 

profissão e garantir os interesses da classe. Esse sistema foi válido no Brasil até 1824, quando 

D. Pedro I suspendeu essas corporações por meio da Carta Constitucional, que decretava que 

as fiscalizações e ordenamentos profissionais seriam incumbências do Estado e, em 1828, com 

Decreto Imperial, assinado pelo mesmo, fixou-se as primeira exigências para elaboração de 

projetos e trabalhos dos “empreiteiros”, impondo algumas regras e normas na construção de 

obras públicas como pontes, aquedutos, construção de estradas, entre outros, pressupondo a 

participação de engenheiros ou “pessoas inteligentes” (DEMÉTRIO, 1989). Segundo Push 

(2007), a bipartição gerada a partir de então, acarretou nas corporações profissionais existentes 

atualmente, que são autônomas em seus exercícios e também controladas pelo Estado.  

Em 1958, foi a primeira tentativa de instituir um conselho próprio para os arquitetos e 

urbanistas, quando o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) encaminhou o primeiro Projeto de 

Lei (PL) ao Presidente da República Juscelino Kubistchek, criado pelo presidente Getúlio 

Vargas em 1933 por decreto. Entretanto, não obteve êxito e ficou esquecida com a criação do 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA/Confea), em 1966, pela 

Lei Federal 5.194, que além destas, representa outras profissões. Apenas três décadas mais tarde 

houve uma nova tentativa, quando as cinco entidades nacionais de arquitetos se juntaram para 

criar um novo anteprojeto de Lei entre 1998 e 2003 para a criação do CAU, que foi apresentado 

pelo Senador José Sarney, o Projeto de Lei (PL) 347, porém vetado pelo Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, no dia 21 de dezembro de 2007.  

Contudo, o Presidente Lula acabou simpatizando com a causa e determinou aos 

Ministérios competentes a elaboração de um novo projeto de lei que viria a ser o PL 4413/2008, 

que caminhou lentamente e acabou sendo aprovado em 16 de novembro de 2010, pela Comissão 

de Constituição e Justiça da Casa e seguiu para o Senado, onde foi aprovado no dia 21 de 

dezembro e encaminhado para a Presidência da Republica, onde foi sancionado por Lula 

exatamente três anos após o veto, originando o tão esperado Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (WILSON, 2011). 
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4.1 O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU 

 

[...] criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - 

CAUs, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, 

com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas 

atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. O CAU/BR 

e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios 

de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar 

pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo (§ 1º do Art. 

24º da Lei 12.378/2010). 

 

A seguir, o artigo apresenta uma pesquisa quantitativa com análise dos dados 

disponibilizados pelo CAU/PR, sendo estes coletados pelo SICCAU e IGEO no ano de 2016, 

com intuito de justificar a implantação de uma nova sede em Maringá. Conforme o CAU/PR, 

o próprio possui sede na capital em Curitiba, englobando 48 municípios e o restante divido em 

cinco escritórios regionais, em Pato Branco com 38 municípios, Guarapuava com 45, Londrina 

com 78, Cascavel com 80 e Maringá com o maior número - 109 municípios sendo atendidos, 

como demonstrado no mapa abaixo:  

 

Figura 1: Mapa com as regionais do CAU/PR com sede em Curitiba 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

\ 

Fonte: SISCAU; IGEO 

 

Também foi indicado o quantitativo de arquitetos atuantes, sendo um total de 8.055 no 

Paraná e 960 apenas na regional de Maringá, outro dado que podemos destacar é a quantidade 

de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) emitidas apenas nessa regional, totalizando 

20.395. De acordo com o constatado na tabela a seguir:  
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Figura 2: Relação de dados a nível estadual e regional de Maringá 

Fonte: SICCAU; IGEO  

 

4.2 RESULTADOS 

 

Os dados disponibilizados pelo CAU/PR apontaram que o escritório de Maringá é o que 

atende o maior número de municípios - 109, e que apenas em 2015, 20.395 registros de 

Responsabilidade Técnica (RRT) foram cadastrados. Ainda, conforme visita realizada no atual 

escritório de Maringá, existe apenas um fiscal para toda essa região, tornando-se impossível 

uma completa fiscalização dos serviços, o que acaba acontecendo é que apenas as denúncias 

são atendidas. Além desse défict, há a questão do espaço físico do escritório, que não 

compreende mais funcionários, caso necessário, e não existem salas de reuniões privadas, o que 

já gerou muitos transtornos. Desta forma, mostra-se imprescidível uma nova sede para a cidade.  

Para o resultado, serão indispensáveis pesquisas sobre os ambientes de trabalho junto 

aos estudos de caso para a formulação dos parâmetros projetuais, os itens abordados 

anteriormente irão nortear concepção do projeto. 

A iluminação natural em predominância nos ambientes será conquistada a partir da área 

de abertura das janelas,  orientação da edificação e sombreamentos, que implicam também para 

o conforto térmico, estratégias como a ventilação cruzada em todos os ambientes. Os escritório, 

por exemplo, terão janelas que darão para os corredores, permitindo a passagem da ventilação. 

Além de brises nas fachadas em que o sol incide diretamente e prateleiras de luz na bilbioteca, 

permitindo a entrada de luz natural indiretamente no edifício.  

A transparência será aplicada em quase todos os ambientes, principalmente nos de maior 

permanência, para que os usuários possam usufruir de uma vista interessante, evitando aquela 

sensação de confinamento ou monotonia. Alguns ambientes como os escritórios e algumas 

áreas abertas para o público terão vista para a praça externa, que contará com vegetação, espelho 

d’água e ainda será possível ver o movimento de pessoas circulando pelo local.  

 A eficiência energética será adquirida pelos itens anteriores, somados com a aplicação 

de telhados verdes, espelho dágua, vegetação, coletor para reaproventamento das águas pluviais 
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e painéis fotovoltaicos para captação de energia solar, que ajudarão a minimizar o consumo de 

água e energia. Tudo isso contribuirá para uma melhor qualidade de permanência no trabalho, 

inclusive na produtividade e até mesmo na saúde dos usuários.  

O contexto com a comunidade conduziu na escolha do terreno, pois será possível acessá-

lo pelas três ruas que o circundam, além disso um dos volumes será elevado por meio de pilotis, 

para se ter uma visão ampla do local e de seu entorno, será pensado e planejado para o pedestre, 

que poderá caminhar livremente e ter uma percepção maior do espaço.  

Os estudos baseados nos espaços públicos permitirão planejar um edifício que atenda às 

necessidades e valorize o profissional arquiteto e urbanista, que represente a arquitetura em seus 

significados e intenções, inserindo-o no meio urbano de maneira inclusiva, cujo intuito é gerar 

pertencimento à cidade e ao público como um todo, uma vez que todos possam transitar 

livremente, socializar ou apenas conhecer o local, que contará com ambientes propícios para 

isso, como: praça externa, área de exposição, café, auditório, biblioteca, entre outros.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este artigo teve a intenção de apresentar os espaços que serão possíveis de serem 

realizados ao redor de edificios, para que possam ser utilizados não apenas para um público 

específico, mas para toda a população. Espaços, estes, que gerem um sentimento de 

pertencimento e apropriação, que haja interação social e não a segregração. Para isso, foi 

necessário entender como funcionam essas demarcações de espaço e a sensação que passam 

para os cidadãos.  

Apesar dos debates acerca desses espaços de socialização, o que vemos no Brasil ainda 

é muito contraditório, uma vez que ainda exaltam espaços como shopping centers e 

condomínios residenciais fechados, que visam uma “socialização”, porém selecionada, 

privatizada, criando muros físicos e ideológicos. Agora, cabe ao planejamento e à arquitetura 

demonstrar que os espaços podem trazer esse sentimento de pertencimento ao local sem que 

este seja privativo ou seletivo.  

Com a análise dos dados fornecidos pelo CAU/PR, consguimos perceber que há uma 

grande demanda para os serviços de fiscalização para a regional de Maringá, tão numeroso que 

apenas com um fiscal atuando não é o suficiente, e para que possa aumentar o quadro de 
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profissionais seria necessário a mudança do escritório, uma vez que o atual não possui estrutura 

satisfatória. 

Para essa implantação, foram necessários os esudos sobre os ambientes de trabalho junto 

aos estudos de caso para a formulação dos parâmetros projetuais, que consistem em seis itens - 

abordados anteriormente -, que juntos implicam em uma melhor qualidade de permanência no 

trabalho, na produtividade e até mesmo na saúde dos usuários. Além disso, as pesquisas sobre 

os espaços públicos e privados foram pensandos em todas as pessoas, que permaneceriam ou 

apenas transitariam pelo local, de forma que a intenção seria gerar o sentimento de 

pertencimento. Ademais, tudo isso trará o público, a fim de que conheça e valorize a profissão 

do arquiteto, cujo papel, ainda hoje, não é muito claro para a sociedade.  
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SEDE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU EM MARINGÁ

OBJETIVO
Apresentar proposta projetual para a sede do CAU 
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) para a cidade de 
Maringá, não somente como apoio representativo e 
profissional para os arquitetos, mas pertencentes ao público 
como um todo.

JUSTIFICATIVA
Conforme o CAU/PR, o próprio possui sede na capital em 
Curitiba, englobando 48 municípios e o restante dividido em 
cinco escritórios regionais, em Pato Branco com 38 municípios, 
Guarapuava com 45, Londrina com 8, Cascavel com 80 e 
Maringá com o maior número, 109 municípios sendo atendidos, 
como demonstrado no mapa abaixo:

Portanto, apesar de existir um escritório regional do CAU em 
Maringá, ainda é muito precária suas instalações no quesito de 
os espaços serem muito pequenos e até mesmo o quadro de 
funcionários que não é suficiente para atender toda a demanda 
de fiscalização e denúncias da cidade e região.

FONTE: SICCAU e IGEO

FONTE: SICCAU e IGEO

Também foi indicado o quantitativo de arquitetos atuantes, 
sendo um total de 8.055 no Paraná e 960 apenas na regional de 
Maringá, outro dado de destaque é a quantidade de Registros 
de Responsabilidade Técnica (RRT) emitidas apenas nessa 
regional, totalizando 20.39, dados estes que reforçam a 
necessidade de um aumento na fiscalização, de acordo com a 
tabela a seguir.

PROPOSTA
A ideia é de projetar um edifício que atenda as necessidades e valorize 
o profissional arquiteto e urbanista, buscando um reconhecimento 
maior da profissão, que represente a arquitetura em seu significado e 
intenções, inserindo-o no meio urbano de maneira inclusiva e que gere 
pertencimento a cidade e ao público, ou seja, que todos possam 
transitar livremente, socializar ou apenas conhecer o local.

- Textura da fachada de proteção, inspirada  nas árvores 
que circundam o local;
- Aberto a congressos para todas as culturas;
- Disposição dos espaços;

- Ênfase nos espaços públicos do conjunto; 
- Relação dos vazios entre os blocos;
- Área de socialização;

- Praça no entorno do edifício.
- Estratégias para conforto térmico.
- Volume elevado.

Para isso, alguns objetivos foram traçados para serem buscados no 
projeto: 
- Sediar eventos de arquitetura e urbanismo da região.
- Projetar um edifício que se identifique arquitetonicamente.
- Promover integração de espaço externo com o espaço interno.
- Projetar ambientes funcionais.
- Promover integração do público com o edifício.

Além disso, o estudo de correlatos orientaram para a concepção do projeto: 

SEDE CREA MT 
- 

CUIABÁ 
 

 ARQ. EDUARDO FRANÇA E LETÍCIA AZEVEDO 

  

  

  

TRIPOLI CONGRSS CENTER - LYBIA 

TABANLIOGLU ARCHITECTS SEDE CAU/BR E IAB-DF -  BRASÍLIA  

SÃO PAULO ARQUITETOS + COA ARQUITETOS

 

  

  

  

CORRELATOS

  -  

‘’ O CAU tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura 
e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o 
território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e 
urbanismo’’. (Art. 24º da Lei 12.378/2010).

CONTEXTO TERRENO

ESTUDO VOLUMETRIA

O terreno escolhido encontra-se na Zona 08 de 
Maringá, por ser um local que além de já estar 
bem povoado devido ao antigo aeroporto, ainda 
está em constante crescimento, inclusive com a 
promessa do novo centro cívico a ser instalado no 
local. Além da localização, a escolha foi feita 
pelos acessos ao terreno, que é possível pela Av. 
Doutor Gastão Vidigal, R. Cambira, R. Umuarama 
e ainda pela rotatória da praça Jitsuji Fujiwara, 
reforçando o caráter pretendido para o projeto 
de integração entre os espaços públicos e 
privado;
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A partir do estudo do terreno como dimensões, 
posição em relação ao sol, vento predominante... 
foi possível levantar a volumetria, considerando 
estes aspectos para que obter um bom conforto 
térmico na edificação. 
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Para alcançar esses objetivos, alguns partidos foram tomado, como a 
inserção de uma praça no entorno do edifício, onde é possível 
atravessar a praça e ter acesso às três ruas que circundam o local. Foi 
pensado e projetado para o pedestre que pode caminhar livremente e 
ter uma percepção maior do espaço, causada pela elevação de um dos 
blocos pelos pilotis. 
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PERSPECTIVA EXTERNA - FACHADA AV. GASTÃO VIDIGAL    
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PERSPECTIVA EXTERNA- FACHADA SUL   
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PERSPECTIVA EXTERNA- FACHADA RUA UMUARAMA  
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Perspectiva interna - Corredor para os escritórios do CAU, apresenta  como 
é feita a ventilação cruzada, através das janelas altas.

Perspectiva interna - Biblioteca, aberta para o público. Destaque para as 
prateleiras de luz na janela que favorece a iluminação natural. 

Perspectiva voo de pássaro

Perspectiva interna - Escritórios. Destaque para a iluminação natural e 
vista para o exterior da edificação.

Perspectiva interna - Sala de descanso para os funcionários do CAU.

Perspectiva interna/ externa - Terraço jardim, aberto para o público.

Perspectiva externa - Praça externa, destaque para a visibilidade do 
entorno alcançada ao elevar o bloco sobre pilotis.

Perspectiva interna - Auditório, para eventos, podendo ser aberto ao 
público. 

Perspectiva externa - Destaque para a praça e para os brises que evitam 
que o sol incida diretamente dentro dos ambientes.
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