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RESUMO

O referido trabalho apresenta a oportunidade de apontar diretrizes para o Projeto de

uma  Unidade  de  Acolhimento  Institucional  no  município  de  Natal,  com  foco  na

humanização do espaço, metaforicamente expresso no termo “da Casa ao Lar”, haja

visto ser um programa governamental de suma importância para o fortalecimento de

vínculos  familiares  e  comunitários  de  crianças  e  adolescentes  em  estado  de

vulnerabilidade  social.   Objetivando  a  concepção  de  um  espaço  arquitetônico

qualificado para esse público-alvo, foram determinados três eixos de intervenção na

proposta  a  ser  desenvolvida:  Flexibilização  espacial,  o  conforto  termoacústico  e

integração interior-exterior.  Sabemos que, para atingirmos o espaço humanizado,

deverão ser analisados diversos aspectos. Porém devido ao tempo e para o trabalho

em específico,  serão abordados os três critérios especificados acima.  O trabalho

está estruturado em seis capítulos, nos quais podemos abordar o referencial Teórico-

conceitual:  A humanização em arquitetura;  os referenciais  indiretos de Projeto;  o

conceito;  à análise dos condicionantes ambientais,  legais,  normativos e o partido

adotado. Finalizando o trabalho, relatamos a concepção da proposta em nível de

anteprojeto  e  algumas  considerações  finais.  Para  a  concepção  do  produto

apresentado, foram desenvolvidos os estudos volumétricos objetivando atender ao

programa  de  necessidades  levantado,  e  as  condições  resultante  das  análises

ambientais.  A  escolha  do  sistema  construtivo,  fechamentos  e  cobertura  foram

definidos, bem como o aprimoramento da composição formal.

Palavras-chave:  humanização,  unidade  de  acolhimento,  flexibilização  espacial,

conforto termoacústico, relação Interior – exterior.
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ABSTRACT

This  work  presents  the  opportunity  to  point  out  guidelines  for  the  design  of  an

Institutional Host Unit in Natal city, focusing on the space humanization, expressed

by  the  “House  to  home”  term,  as  it  is  an  important  governmental  program  to

strengthen family and community ties for the well-being of its users, children and

teenagers  in  social  vulnerability  state.  Aiming  the  conception  of  a  qualified

architectural  space  for  its  users,  three  interventional  aspects  in  the  developed

proposal  were  determined:  space  flexibility,  thermoacoustic  comfort  criteria  and

indoor-outdoor integration. We know that to achieve a humanized space, different

aspects must be analyzed, but due to time limitation and to this work in particular,

only the three criteria  specified above will  be  addressed.  This  paper  structure is

organized into  six  sections,  in  which  we  can approach the  theoretical-conceptual

framework: Humanized Architecture; indirect reference project designs; the concept;

the analysis of the environment, legal and regulatory constraints; and the adopted

concept. Finishing this paper, we report the design of the draft level and some final

remarks. For the conception of the displayed product, volumetric studies have been

developed aiming  to  meet  the  needs  of  program and  the  resulting  conditions  of

environmental analysis. The choice of building system, closures and coverage are

under definition as well as the improvement of the formal composition.

Keywords: humanization, host unit, spacial flexibility, thermoacoustic comfort, indoor-

outdoor relation.
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1 INTRODUÇÃO

A convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes encontra-se

no ponto focal do debate da gestão pública brasileira, principalmente nos diversos

espaços  de  formulação  e  avaliação  de  políticas  socioassistenciais.  Planos,  leis,

normatizações  e  ações  têm colocado  a  família  e  a  comunidade  como  espaços

sociais fundamentais para o desenvolvimento, proteção e socialização de crianças e

adolescentes.

O  acolhimento  institucional  de  crianças  e  adolescentes  em  situação  de

vulnerabilidade  é  um  campo  em  plena  transformação  e  reordenamento.

Transformações  que  se  encontram tanto  no  campo  das  políticas  macrossociais,

como  das  práticas  cotidianas  desenvolvidas  pelas  equipes  multiprofissionais  de

técnicos de secretarias municipais, de abrigos ou do Poder Judiciário, ao atuarem

dentro do Sistema de Garantia de Direitos de seus municípios. Por isso mesmo, faz-

se necessária uma ampla discussão sobre o tema, o que estimula a produção de

conhecimento em diferentes áreas de estudo (Serviço Social, Psicologia, Direito, da

Arquitetura, dentre outras) sobre os diversos aspectos envolvidos no acolhimento

familiar.

E,  para  entender  o  desenvolvimento  das  políticas  sociais  no  âmbito  de

abrigos, unidades de acolhimento e a cultura da Institucionalização,  é importante

conhecer desde a conceituação dessas entidades sociais bem como a história do

atendimento  à  criança,  sobretudo  “à  criança  pobre”  no  Brasil,  a  fim  de  se

compreender de forma mais ampla esse contexto. Não se pretende, entretanto, uma

apresentação  histórica  completa  sobre  o  tema,  mas  sim,  trazer  elementos

introdutórios, de natureza histórica, social e legal, que nos ajudem a pensar sobre o

assunto.

A noção de abrigo é utilizado desde o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA, 1990). Previsto no artigo 101 do ECA, o “abrigo em entidade deve ter por

objetivo a proteção da criança e do adolescente”.

Entretanto, a impossibilidade de crianças e adolescentes viverem com seus

pais, acarretando a perda do cuidado e proteção, é algo que acompanha a história

da humanidade. Ao longo do tempo, uma série de ações foram empreendidas para

“resolver”  essa  situação,  dentre  as  quais,  a  institucionalização  das  ações  de

acolhimento. Tais ações precisam ser compreendidas considerando-se o contexto, o
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momento histórico, o local, a concepção de infância/adolescência de cada época e

os interesses implícitos das esferas de poder, religião e governo. 

As crianças e os adolescentes - que são afastados de sua família e de sua

comunidade  por  estarem  em  situação  de  risco  social  e/ou  pessoal  e  em

cumprimento de medida de acolhimento institucional - não devem ser afastados para

serem internados em uma instituição total, acima descrita e como, anteriormente, a

promulgação do ECA instituía. 

Goffman (1974, p.11) define instituição total “como um local de residência e

trabalho onde um grande número de indivíduos em situação semelhante, separados

da  sociedade  mais  ampla  por  considerável  período  de  tempo,  levam  uma  vida

fechada e formalmente administrada”.

A aplicação da medida de acolhimento ocorre a partir  do encaminhamento

oficial  da  Vara  da  Infância  e  Juventude  ou  via  conselho  tutelar.  No  ato  da  sua

execução,  a  criança e/ou o  adolescente  são afastados de sua família  e  de  sua

comunidade,  o  que  provoca  a  fragilização  e,  em  algumas  situações,  o  total

rompimento  dos vínculos  familiares  e  comunitários.  Esse afastamento  da família

gera vários impactos sobre a vida da criança e do adolescente institucionalizado.

Para Rizzini (2007), a criança acolhida em instituições, muitas vezes, advém

de  famílias  que  têm  seus  direitos  negados  durante  várias  gerações.  Portanto,

priorizar a família é garantir condições dignas de vida, para que possa apoiá-la no

exercício  de  suas  funções  parentais.  O  acolhimento  à  criança  ou  adolescente

cumpre a função de ser um suporte de caráter excepcional e provisório, com o firme

propósito de reinserção familiar.

Rizzini  (2007)  indica  ainda  que  no  Brasil  historicamente  a  política  de

atendimento à infância e ao adolescente em situação de abandono vem sofrendo

diversas  transformações.  O  estabelecimento  da  política  de  atendimento  mudou

gradualmente passando do domínio da igreja  para entidades filantrópicas até se

tornar responsabilidade do Estado. A antiga prática de recolher crianças em asilos

propiciou  a  constituição  de  uma  cultura  de  institucionalização  profundamente

enraizada nas formas de “assistência ao menor”, perdurando até a atualidade. O tipo

de  institucionalização  praticado  era  marcado  pela  segregação  do  meio  social,  o

confinamento, o controle do tempo, a submissão à autoridade.

As primeiras formas de assistência à criança no Brasil foram determinadas

por Portugal, bem como a prática de expor, abandonar e violentar os  filhos  foram
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trazidos  pelos  colonizadores.  No Brasil  Colônia  muitas  crianças indígenas foram

deliberadamente afastadas de suas tribos.  Entre 1550 e  1553,  foram criadas as

Casas  de  Muchachos  para  meninos  indígenas,  filhos  de  mestiços  e  órfãos  de

Portugal,  com  objetivo  de  ensinar  princípios  morais  da  educação  portuguesa  e

colaborar na pregação cristã, servindo de intérpretes para os jesuítas (BAPTISTA,

2006).

Ainda  no  período  colonial,  a  mais  duradoura  dentre  as  formas  de

institucionalização da criança e adolescente no Brasil foi a “roda dos expostos”.

Conforme Pereira (2004) o nome roda se refere a um artefato de madeira

fixado ao muro ou janela do hospital, no qual era depositada a criança, sendo que ao

girar o artefato a criança era conduzida para dentro das dependências do mesmo,

sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada. E as primeiras

iniciativas de atendimento à criança abandonada no Brasil  se deram, seguindo a

tradição  portuguesa,  instalando-se  a  roda  dos  expostos  nas  Santas  Casas  de

Misericórdia e durante mais de um século, esse sistema foi praticamente a única

instituição  de  assistência  à  criança  abandonada  em todo  o  Brasil.  Lewis  (1999)

apresenta  um  modelo  contextual  de  desenvolvimento  nas  instituições  de

acolhimento  que  considere  a  estrutura  do  ambiente  onde  a  criança  cresce,  o

“comportamento em contexto,” a rede social em que se inclui, inclusive para se tratar

do desenvolvimento afetivo. Defende que as políticas sociais devem considerar o

tempo presente  da família,  a  situação do acolhimento,  do  espaço acolhedor,  de

como  as  relações  se  desenvolvem.  Entendemos  assim  que,  não  devemos  tão

somente buscar a solução para os problemas de vulnerabilidade social quando esta

se encontra problematizada. Devemos antes priorizar as ações no âmbito familiar,

como se desenvolve a interação família - usuário.

Ressalta-se  que  os  acolhimentos  institucionais  devem  atender  aos

pressupostos do ECA, ou seja, trabalhar pela organização de um ambiente favorável

ao desenvolvimento da criança e do adolescente, estabelecendo uma relação afetiva

e estável com os funcionários. Esse ambiente facilitador permite oferecer condições

que incluem tanto atendimento às necessidades físicas e de sobrevivência quanto

as emocionais.  Diante disso, não basta apenas os avanços da lei.  É necessário

seguir  parâmetros  que  são  propostos  na  legislação  no  sentido  de  humanizar  o

serviço. O acolhimento institucional contemporâneo é palco de novos atores com

novas formas de acolhimento.
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Para Arpini e Quintana (2003), é relevante repensar, recuperar e investir no

universo  institucional  das  unidades  de  acolhimento,  superando  os  estigmas  que

acompanham a realidade das instituições como lugar do fracasso, permitindo que

elas  sejam vistas  como um local  de  possibilidades,  de  acolhimento,  de  afeto  e

proteção.

Segundo o documento Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento

Institucional para Crianças e Adolescentes (BRASIL, 2008), os programas devem

oferecer  proteção,  cuidado  e  espaço  de  desenvolvimento  para  crianças  e

adolescentes  “em  situação  de  abandono  ou  cujas  famílias  ou  responsáveis  se

encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e

proteção”, funcionando como “moradia provisória até que seja viabilizado o retorno à

família de origem ou, na impossibilidade, o encaminhamento para família substituta”

(Ibid., p. 28).

Os  programas  de  acolhimento  para  crianças  e  adolescentes  no  Brasil

integram os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social,

sejam  eles  de  natureza  público  estatal  ou  não-estatal.  Estes  funcionam  como

moradia provisória e deve ser precedido obrigatoriamente, por decisão juiz e não

pode ser motivado unicamente pela pobreza. De modo geral, o acolhimento neste

serviço  ocorre  quando  esgotadas  as  possibilidades  de  manutenção  no  convívio

familiar.

No  nosso  ambiente  de  trabalho  (Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e

Assistência Social do município de Natal - SEMTAS), temos tentado desenvolver os

projetos de adequação dos espaços locados, objetivando que este se aproxime das

recomendações contidas nas orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento

Social e nos critérios estabelecidos pelas normativas da Assistência Social como já

relatadas. Na atual circunstância do município de Natal, o programa se estabelece

em residências locadas e adaptadas para tal fim.

Tais espaços não atendem satisfatoriamente as necessidades das crianças e dos

adolescentes em sua função primordial que é a de acolher de forma humanizada,

uma vez que as instalações utilizadas para esse fim, são casas com problemas de

ordem  físico-espaciais  que  dificultam  essa  humanização  dos  usuários/acolhidos.

Diante de tal  situação, enfrentamos uma carência de espaços adequados, e que

entre  outros  problemas  afetam  o  desenvolvimento  social  da  criança  e  do



20

adolescente  que  objetivam  sua  reintegração  ao  convívio  familiar,  ou  na

impossibilidade, a destinação a outra família.

Mas, o que significa ou o que podemos entender por “humanização”? Como

se caracteriza, de fato, um espaço “humanizado” para um edifício qualquer e, no

caso aqui estudado, para as unidades de acolhimento de crianças e adolescentes?

O termo, ainda que seja questionável para alguns quando utilizado no âmbito da

arquitetura,  é  bastante  empregado  em  trabalhos  e  análises  deste  campo  de

conhecimento. Esse assunto será retomado com mais vagar no capítulo 2 deste

trabalho.

Do exposto, chegamos às seguintes conclusões;

1.  As unidades de acolhimento atuais  são fruto de um longo processo histórico-

evolutivo  na  compreensão  da  maneira  de  lidar  com crianças  e  adolescente  em

situação  de  vulnerabilidade,  e  representam,  entre  outros  aspectos,  parte  do

processo de institucionalização da ação do Estado no atendimento a crianças e

adolescentes nessa situação;

2. As políticas públicas do Estado brasileiro apresentam uma série de problemas e

dificuldades. No caso específico de interesse desse trabalho – a arquitetura das

unidades de acolhimento – elas são inadequadas por  uma série  de parâmetros:

ambientes  que  não  foram  projetados  para  tal  uso,  rígidos,  sub  dimensionados,

desconfortáveis  no  aspecto  térmico  e  acústico,  escuros  e  com pouca ventilação

natural, excesso de climatização, ausência de espaços livres e de áreas externas

adequadas que promovam a convivência de tais usuários. Ou seja,  são espaços

desumanizados, segundo a discussão teórica a ser retomada adiante neste trabalho.

3. É preciso tornar essas unidades mais adequadas do ponto de vista da arquitetura,

transforma-las de uma casa para o lar. Este é o desafio do presente trabalho. 

1.1 OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Desenvolver um anteprojeto de uma unidade de acolhimento provisório que

responda  satisfatoriamente  aos  atributos  de  um  espaço  humanizado,  segundo

conceituação adotada neste trabalho, para crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social.
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Objetivos Específicos:

Para atender ao objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos, que,

por sua vez, apontam para três eixos de intervenção na proposta a ser desenvolvida,

como  será  visto  adiante.  Assim,  o  trabalho  deverá  resultar  numa  proposta

arquitetônica  de  uma unidade  de  acolhimento  para  crianças  e  adolescentes  em

Natal-RN que:

1. permita  a  flexibilização modular,  isto  é que,  seja  constituída de edifícios

facilmente desmontáveis e remontáveis, de acordo com as necessidades dos

usuários e funcionários;

2.  seja  adequada   do  ponto  de  vista  termo-acústico,  em  respeito  às

características físico-ambientais do sítio onde ela será construída;

3. minimize  a sensação de confinamento  e de encarceramento  dos usuários

com boa  integração interior-exterior,  ainda que permitam o seu controle

efetivo.

1.2 Objeto de estudo

Unidade de acolhimento provisório para crianças de 0 a 06 anos, no município

de Natal/RN.

1.3 Universo de Estudo

O  universo  de  estudo  deste  trabalho,  como  já  descrito,  o  município  de

Natal/RN.

Segundo dados do Anuário de Natal/2015, o município está inserido no litoral

oriental (leste) do Estado do Rio Grande do Norte - Nordeste do Brasil. Exerce papel

de destaque por ser a cidade mais importante do Estado, pois possui o título de

capital potiguar e encabeça a Região Metropolitana de Natal (RMN) juntamente com

Ceará-Mirim,  Extremoz,  Macaíba,  Monte  Alegre,  Nísia  Floresta,  Parnamirim,  São

Gonçalo  do  Amarante,  São  José  de  Mipibu  e  Vera  Cruz.  A  área  de  Natal

corresponde aproximadamente a 168,53 km, possuindo as seguintes coordenadas
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geográficas: 5° 47' 42” de latitude sul e 35° 12' 34” de longitude oeste do meridiano

de Greenwich.

O clima da região do Natal é classificado, segundo Vianello e Alves (1991),

como tropical chuvoso quente com verão seco, o que contribui para ocorrências de

temperaturas elevadas o ano todo. A proximidade da região do município com a

Linha do Equador é um fator que justifica os altos índices de irradiação solar, que

garantem cerca de 300 dias de sol por ano. Sendo assim, não há muitas variações

térmicas no município do Natal, ocorrendo médias máximas e mínimas de 29,8ºC e

23,3ºC.

Em relação ao terreno, para desenvolvimento do anteprojeto de Unidade de

Acolhimento,  a  ser  descrito  adiante,  ele  encontra-se  inserido  na  Zona  Norte  de

Natal, no bairro de Pajuçara. Para sua escolha, buscou-se atender critério normativo

que determina que o terreno e ou imóveis quando da locação e construção devem

encontrar-se junto as áreas de maior incidência de vulnerabilidade social.

1.4 Justificativa

A Secretaria Municipal de Promoção Social (SEMPS) de Natal / RN, a partir

de  sua criação através da Lei  Municipal  nº  3.366 de 01 de novembro de 1985,

permaneceu com o mesmo arcabouço organizacional até o início do exercício de

1999, quando através, da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com

alterações posteriores e modificadas pela Lei Complementar nº 061, de 02 de junho

de 2005,  passou a  denominar-se  Secretaria  Municipal  de  Trabalho,  Habitação e

Assistência Social (SEMTHAS). A partir desta alteração, passa a adotar uma nova

configuração organizacional, instituindo novas unidades departamentais e setoriais

para adequar-se à inclusão das Políticas Municipais de Habitação e do Trabalho, em

consonância com as diretrizes do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda,

do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE),  e  adequando-se  ainda  a  área  da

assistência social de acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS)

instituída em 2004.

Entretanto, é importante informar que em 21 de junho de 2007, através da Lei

Complementar  Municipal  nº  081,  foi  criada a  Secretaria  Municipal  de  Habitação,

Regularização  Fundiária  e  Projetos  Estruturantes  (SEHARPE),  alterando  a  Lei

Complementar nº 020, de 02 de março de 1999. A partir  de então, a Política de
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Habitação deixou de ser executada pela SEMTAS, e esta passou a executar apenas

programas Sociais no âmbito municipal.

Nessa nova ótica e com base nas normativas nacionais e bases legais,  a

SEMTAS, com trabalho consolidado há mais de vinte e cinco anos, efetiva suas

ações  com  a  finalidade  de  executar,  de  forma  integrada  e  articulada,  políticas

públicas de Trabalho e Renda, Segurança Alimentar e Assistência Social, visando o

enfrentamento da pobreza e da exclusão social no município, que atinge importantes

segmentos da população nos mais variáveis níveis.

Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS,

entre outros objetivos:

I – elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, do

trabalho,  da  vigilância  alimentar  e  antidrogas,  com  a  participação  de  órgãos

governamentais  e  não  governamentais,  submetendo-os  à  aprovação  dos  seus

respectivos Conselhos;

II  –  coordenar,  executar,  acompanhar  e  avaliar  a  Política  Municipal  de

Assistência  Social,  em  consonância  com  as  diretrizes  do  Sistema  Único  de

Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de assistência Social – PNAS;

III – coordenar, executar e avaliar a Política Municipal da Mulher, com vistas à

sua promoção social, à eliminação de barreiras no mercado de trabalho e todas as

formas de discriminação e de violência contra a sua dignidade de pessoa humana.

Esse  conjunto  de  políticas  integradas  à  área  da  Seguridade  Social,  que

mescla proteção, fomento e desenvolvimento humano e social, deverá afiançar a

proteção  social  e  as  seguranças  sociais  da  sobrevivência,  do  acolhimento e  do

convívio.

Diante do contexto em que se encontra a gestão municipal da Assistência

Social, o referido trabalho apresenta a oportunidade de realizar o anteprojeto de uma

unidade  de  acolhimento  institucional  no  município  de  Natal,  com  foco  na

humanização do espaço, haja visto ser um programa de suma importância para o

fortalecimento  de  vínculos  familiares  e  comunitários,  visando  o  bem-estar  dos

usuários / acolhidos.  O trabalho ora proposto também contribui para fornecer mais

informações para os arquitetos que trabalham nessa área, como um dos meios para

tornar  viável  a  concepção  de  espaços  humanizados  e  que  possam  ser

implementados  progressivamente  na  política  pública  da  assistência  Social  dos

municípios.
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Em  caráter  pessoal,  a  proposta  de  desenvolvimento  de  um  Projeto

Arquitetônico (a nível de Projeto Básico ou anteprojeto), também se justifica pelo fato

desta pesquisadora ser funcionária da SEMTAS desde 2008. Por conseguinte, há

uma real  possibilidade  da  execução do  mesmo,  além de  que,  os  resultados da

pesquisa poderão servir de parâmetro e embasamento de conhecimentos para a

implementação de equipamentos sociais de natureza semelhante.

“O ambiente construído não constitui agente passivo nem mediador; evoca

respostas  complexas em forma de sentimentos,  atitudes,  valores,  expectativas e

desejos”  (GEOFFROY,  2000,  p.  274).  Desse modo,  o  projeto  arquitetônico  deve

privilegiar os efeitos que os atributos do ambiente irão causar nos usuários, fazendo

com que estímulos positivos atuem sobre os indivíduos trazendo respostas também

positivas do corpo humano.

1.5 Estrutura da Dissertação

O  presente  trabalho  está  dividido  em  seis  capítulos,  começando  com  esta

introdução. O capítulo seguinte aborda o referencial Teórico-conceitual: Da casa ao

lar:  Elementos  para  a  humanização  das  unidades  de  acolhimento,  bem  como

detalha  de  forma  preliminar  os  três  eixos  de  intervenção  que  propomos  com o

objetivo  de promover  um espaço humanizado para as unidades de acolhimento.

Segue-se o capítulo sobre os Referenciais de Projeto, isto é, a análise de edifícios

que  evidenciam  elementos  para  o  projeto  de  pesquisa.  No  capítulo  seguinte,

procedemos à análise dos condicionantes ambientais, legais, normativos, bem como

expomos o conceito e partido adotados. O penúltimo capítulo reúne a concepção da

proposta em nível de estudo preliminar. Por último, algumas considerações finais. 
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2. DA CASA AO LAR: ELEMENTOS PARA A HUMANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO

Neste capítulo, são primeiramente abordados os elementos característicos da

arquitetura humanizada de um modo geral.  E,  tendo em vista a complexidade e

amplitude do termo “Da Casa ao Lar”, no que se refere especificamente ao campo

projetual  e  arquitetônico,  nos  limitaremos  a  abordar  teoricamente  e  a  procurar

espaços que se configurem no Lar a partir de três eixos de intervenção já expostos

nos objetivos específicos: Flexibilização espacial, relação interior - exterior e conforto

termo-acústico.

2.1 A humanização em arquitetura

A questão da definição do termo humanização na arquitetura se aproxima

regularmente  ao  seu  conceito  oposto,  a  desumanização.  Aspectos  típicos  da

desumanização da arquitetura podem ser resumidos como, edificações desprovidas

de  arborização,  excessiva  iluminação  e  climatização  artificial,  grandes  áreas

pavimentadas, enrijecimento formal, entre outros elementos onde a manutenção e

personalização  do  ambiente  pelo  usuário  é  quase  impossível.  Sabemos  que  a

arquitetura existe no final das contas para atender adequadamente a necessidades

humanas diversas, isto é, ela é ou deveria ser, por natureza, humanizada. Em outras

palavras, a humanização é uma qualidade intrínseca e inerente à arquitetura de boa

qualidade, e é nesse sentido que o termo “Da casa ao Lar” está sendo utilizado

neste trabalho.

O mais importante na concepção de tais  espaços é a sua adequação ao

usuário, ao ser humano que os utilizará. Para serem ou se tornarem humanizados,

eles  devem  aproximar  adequadamente  o  ambiente  físico  aos  valores  e

necessidades humanas, tratando o homem como foco principal do projeto. Pode-se

afirmar,  portanto,  que  um ambiente  arquitetônico  que  configure  um lar  é  o  que

contribui significativamente para a sensação de segurança, conforto físico-ambiental

e  psicológico  na  realização  de  suas  atividades,  entre  outros.  A humanização  é

fundamental, afinal a arquitetura configura o espaço de relações entre as pessoas.
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2.1.1 O conceito de Humanização na arquitetura: limites e possibilidades no seu uso

Humanizar, segundo o dicionário Aurélio, significa elevar à altura do homem;

tornar mais humano, civilizar, tornar afável. Compreende dar condições humanas a

qualquer coisa ou lugar (VASCONCELOS, 2004).

Outro  conceito,  ou  tentativa  de  definição  de  humanização  encontrado  na

literatura é o da Grande Biblioteca Larousse Cultural, 1998:  “Humanização é o ato

de  humanizar,  ou  seja,  dar  estado  ou  condições  de  homem,  no  sentido  de  ser

humano.”

Do ponto de vista da arquitetura, humanizar é propor espaços de forma a

garantir não apenas a sua funcionalidade, mas a capacidade de oferecer bem-estar

aos usuários. Aplicando à unidade de acolhimento objeto desta pesquisa, é propiciar

esse bem-estar, seja pelo tratamento, comunicação e interação entre profissionais e

usuários, entre equipes de profissionais e gestores das diversas instâncias, seja pelo

ambiente propriamente dito.

Sabemos  do  aspecto  controverso  que  a  humanização  na  arquitetura

apresenta,  e  reconhecemos  que  para  atingir  a  humanização  dos  espaços,  são

necessários outros elementos, como o uso de cores, paisagismo, ergonomia, entre

outros. Mas diante das limitações de um trabalho acadêmico, vamos nos deter em

buscar a humanização do espaço projetado para o público alvo mencionado apenas

a  partir  dos  eixos  já  mencionados:  flexibilização  dos  espaços,  relação  interior  -

exterior e conforto termo-acústico. 

No ambiente familiar, o ser humano está sujeito a um espaço com dimensões

reduzidas, que transmitem sensação de bem estar e acolhimento. A concepção do

Lar para o referido trabalho,  propõe que  a criança sinta-se protegida minimizando

sua percepção do distanciamento da casa familiar, do seu lar de origem, a mudança

repentina de um lugar aconchegante (o seu quarto familiar) para um local estranho

(ambiente institucional provisório);

Compreendemos que o papel do Arquiteto limita-se a produção do espaço.

Em  outras  palavras,  essa  transformação  da  casa  no  lar  vai  além  de  questões

espaciais. Não cabe ao arquiteto resolver questões profissionais, no que refere-se

as atitudes dos profissionais que ali estarão desempenhando suas funções.

Porém,  entendemos  que  humanização,  é  acima  de  tudo  entender  o  ser

humano e o significado da vida. “O ser humano e suas múltiplas dimensões integram
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espaços,  condições  e  expressões  singulares”  que  devem ser  levados  em conta

(BETTINELLI, WASKIEVICK, ERDMANN, 2004).

Deve-se entender a atmosfera, a individualidade do ser humano a quem será

destinado o espaço a ser projetado. É importante que se conheçam as necessidades

e perspectivas dos usuários para que seja possível configurar um ambiente capaz

de  supri-las  e  superá-las,  tomando-o  mais  próximo  de  sua  essência,  dos  seus

sentimentos, pensamentos e valores pessoais. “Qualquer empreendimento humano,

para ter sucesso, deve atingir a mente, o coração e o espírito” (VASCONCELOS,

2004 apud MEZZOMO, 2002: p. 42). Backes, Lunardi, Lunardi (2006: p. 223), em

artigo  publicado  para  a  revista  da  escola  de  Enfermagem  da  USP,  definem  a

humanização segundo relatos de membros da equipe de humanização:

A  humanização  significa  criar  um  clima  organizacional  para  um  bom
atendimento ao usuário. É um processo que não se resume no atendimento
técnico  e  mecânico  do  paciente,  mas  na  compreensão  e  cuidado  do
paciente como um todo. Para que o paciente possa ser atendido de forma
integral, a equipe necessita trabalhar de forma integrada e, para que uma
equipe possa atuar de forma integrada, necessita melhorar a comunicação
entre os profissionais; promover os trabalhadores, no sentido de valorizar
iniciativas  e  compartilhar  idéias,  colocando  ênfase  na  socialização  das
ações humanas para estabelecer um melhor convívio.

Ainda  segundo  Backes,  Lunardi,  Lunardi  (2006),  a  humanização  nesse

contexto, pressupõe, sobretudo, uma mudança de atitudes e comportamentos, por

parte dos gestores e profissionais.

Mezzomo  (2002,  p.  14-15),  também apresenta  o  respeito  à  vida  humana

como fator determinante para que haja a humanização e a define como:

Humanizar  é  resgatar  a  importância  dos  aspectos  emocionais,
indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde. Humanizar é
adotar uma prática em que profissionais e usuários consideram o conjunto
dos aspectos físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimento à
saúde. Humanizar refere-se à possibilidade de assumir uma postura ética
de  respeito  ao  outro,  de  acolhimento  e  de  reconhecimento  dos  limites.
Humanizar  é  fortalecer  este  comportamento  ético  de  articular  o  cuidado
técnico e científico, com o inconsolável, o diferente e singular. Humanizar é
repensar  as  práticas  das  instituições  de  saúde,  buscando  opções  de
diferentes  formas  de  atendimento  e  de  trabalho,  que  preservem  este
posicionamento ético no contato pessoal.

Aplicando esses conceitos ao campo da arquitetura, que parecem serem mais

próximos  da  área  médica,  podemos  dizer  que  a  humanização  consiste  na

qualificação do espaço a fim de promover aos usuários tanto um conforto físico,
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como psicológico para a realização de suas atividades (VASCONCELOS, 2004). O

papel e a responsabilidade do arquiteto, por sua vez, são de extrema importância,

ao pensar  um projeto que se adapte ao uso do homem. Esses espaços podem

provocar modificações imprevisíveis nas respostas sensoriais dos usuários.

No ambiente arquitetônico, por conseguinte, tudo se relaciona e interage. É

preciso que elementos como, cor, luz, cheiro, som, morfologia, dentre outros, sejam

levados em conta no projeto arquitetônico, “resultando num conjunto que interage na

percepção do usuário de forma agradável ou desagradável. Esses elementos nada

mais são que atributos de humanização agregando valor pessoal ao espaço físico”

(VASCONCELOS, 2004, p. 25).

Cientificamente  está  comprovado  que o  ambiente  interfere  exatamente  no

bem estar dos usuários. Seus elementos causam estímulos sensoriais nas pessoas

e geram respostas  que  geralmente  retratam no  seu  comportamento  e  nas  suas

atitudes.

Sabemos  que  o  planejamento  do  espaço  certamente  gera  impactos  na

funcionalidade e na plástica do local, mas tão importantes quanto são as mensagens

psicológicas resultantes desse ambiente.

Consideramos que toda arquitetura por natureza deve ser humanizada, uma

vez que a arquitetura existe, a rigor, para atender as necessidades humanas. Porém,

o sentido que utilizamos de arquitetura humanizada, compreende o entendimento do

termo  de  forma  mais  restrita:  A questão  se  dá  não  somente  pelo  edifício  ser

funcional, de boa composição estética ou a solução tecnologia mais arrojada. O fato

é que, não basta atender as necessidades humanas simplesmente, mas atendê-las

com qualidade no ambiente arquitetônico.

Pode-se  observar  que  o  oposto  da  humanização  na  arquitetura,  ou

desumanização,  também  ajuda  na  compreensão  do  primeiro  termo,  segundo

Kowaltowski  (1989).  Assim, por  exemplo,  edifícios com fachadas monumentais  e

grandes  áreas  pavimentadas  para  estacionamento,  ausência  de  vegetação,

utilização de grades, cercas, corredores excessivos, janelas insuficientes, excessiva

iluminação artificial e de uso de condicionadores de ar, entre outros, “desumanizam”

estes espaços, pois não atendem adequadamente os seus usuários, uma vez que

arquitetura humanizada possui qualidades opostas às descritas acima.

Kowaltowski realça, em geral, a necessidade de escala humana, de edifícios

de  pequeno  porte,  do  uso  de  paisagismo,  de  variações  e  ordem espaciais,  de
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apropriação do espaço pelo usuário, de harmonia de cores e ornamentação (obras

de  arte,  texturas,  revestimentos),  e  de  integração  interior-exterior,  entre  outros

atributos. Ainda segundo Kowaltowski, a humanização da arquitetura corresponde às

ideias de melhoria e felicidade dos homens e a sua relação com o ambiente físico e

seu contexto geral.

A humanização nada mais é que a mudança de atitudes e comportamentos

por parte de gestores e profissionais, colaborando com novas ideias e iniciativas a

fim de garantir uma melhoria no atendimento dos usuários, além da evolução no

espaço arquitetônico, visto que este interfere diretamente na qualidade de vida e na

satisfação das pessoas que a utilizam.

Faz  parte  do  conceito  de  humanização  atender  às  necessidades  e

expectativas do usuário do espaço. Por isso, realmente é necessário conhecer as

características  da  população  que  irá  utilizar  o  mesmo  e  que  atividades

predominantes  essa  população vai  desenvolver,  de  forma a  projetar  o  ambiente

adequadamente. Para o referido trabalho, discutiremos a seguir os eixos escolhidos

já citados: a flexibilização, conforto termo-acústico e integração interior-exterior, que

podem contribuir para uma arquitetura humanizada.

Entende-se,  portanto,  que  toda  humanização  tem  por  intenção  oferecer

condições ideais em diversos setores que estejam mais próximas às necessidades

do homem. É a intenção tornar um processo, espaço ou objeto mais adequado, ou

seja, que produzam resultados mais satisfatórios.

2.2 Os três elementos para uma arquitetura humanizada

2.2.1 A flexibilização espacial

A flexibilidade, em arquitetura, pode ser definida como a “(...) possibilidade de

alterações a partir do surgimento de novas necessidades dos usuários”, ou ainda,

(...) a capacidade de um ambiente, edifício ou espaço ser organizado e utilizado de

várias formas” (STRAPASSON: 2011, p.32).

O conceito de flexibilidade envolve uma diversidade de definições, exploradas

por  inúmeros  autores  em  diversos  campos  do  conhecimento.  Na  arquitetura,  a

investigação de conceitos e parâmetros de flexibilidade é uma tendência que se

multiplica  a  cada  dia,  seja  por  necessidade,  por  consciência  ambiental,  por
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estratégia econômica ou por investigação exploratória por parte de profissionais. A

justificativa  mais  recorrente  está  relacionada  à  transformação  dos  hábitos  e

preferências  individuais  da  sociedade  vigente,  que  acabam  por  influenciar  o

ambiente  arquitetônico.  O  tema  é  um  desafio  à  necessidade  constante  de

transformação desse espaço e adequação às novas formas de viver, proporcionando

maior autonomia, satisfação e conforto ao morador, além de ampliar a vida útil do

edifício. A flexibilidade seria, portanto, a ferramenta magistral para acompanhar as

incertezas imprevisíveis do futuro, coibindo a falência arquitetônica e “mantendo os

distintos estilos de vida dos seus ocupantes” (KRONENBURG, 2007, p.49).

Os  conceitos  de  flexibilidade  investigados  abordam  variadas  definições:

adaptabilidade,  participação,  polivalência,  multifuncionalidade,  elasticidade,

mobilidade,  evolução  e  outros.  A  tradução  desses  conceitos,  no  desenho  da

habitação,  pode  ocorrer  em  momentos  distintos  do  projeto:  antecipadamente,

durante ou após a sua ocupação. Muitos projetos, no entanto, ocupam uma posição

experimental, prototípica e até mesmo acidental na utilização de conceitos flexíveis.

Embora  a  flexibilidade  não  seja  uma  novidade  no  ramo  da  arquitetura,  sua

aplicabilidade, na habitação contemporânea, restringe-se a exemplos pontuais ou

inesperados, sendo pouco explorado pelas empresas construtoras, configurando um

tema inovador de investigação. No entanto, a flexibilização se aplica a outros tipos

de edificação e sob diversos aspectos.

Norberg-Schulz  (1975),  designa  o  espaço  existencial  como  um  conceito

psicológico,  sendo  o  espaço  arquitetônico  a  sua  concretização.  ntão,  pode-se

considerar que o lar é um espaço existencial consagrado pelo espaço arquitetônico,

a casa. Assim, considera-se o lar um espaço mental e a casa a sua expressão física.

A  casa  denomina,  deste  modo,  um  espaço  físico,  construído  materialmente,

enquanto a ideia de lar transcende essa materialidade, designando não um espaço

físico mas um espaço mental – a casa enquanto corpo e o lar enquanto alma.

Sendo este objeto de desejo universal, todos os indivíduos reconhecem, na

habitação, um espaço seguro, que reflete o estado de ânimo interno, um convite à

transformação individual, à participação, e “participar significa viver e relacionar-se

de  um  modo  diferente”  (SARAVIA,  2004).  Durante  a  sua  existência,  o  homem

transforma-se em cada etapa da vida, e busca, no espaço doméstico, um lugar para

atender  além  das  atividades  essenciais  cotidianas,  todas  as  necessidades

provenientes das modificações culturais, tecnológicas, econômicas e sociais. Esse



31

turbilhão de influências projeta para o futuro uma nova realidade, acompanhada por

uma  série  de  incertezas  que  influenciarão  o  comportamento  dos  indivíduos  e

acarretarão novos modos de vida.

No  que  se  refere  à  flexibilidade  espacial,  vários  elementos  devem  ser

trabalhados no projeto para garantir a adaptabilidade da unidade de acolhimento às

necessidades  de  acomodação  aos  usos  ou  de  implantação  no  terreno,  à

metodologia aplicada pelo programa do governo destinado a essa faixa etária e à

organização  administrativa.  Nesse  aspecto,  o  sistema  construtivo  aparece  como

protagonista,  guiando a concepção do projeto para a adoção de um método que

permita  uma fácil  alteração do espaço,  seja ela  interna ou externa.  Para isso,  o

edifício proposto deverá seguir uma modulação espacial, adiante apresentado em

projeto,  possibilitando alteração do módulo sem prejuízo para a funcionalidade e

futuras composições.

Se por um lado, a concepção modular pode ser um limitador do partido pela

padronização  dos  elementos,  por  outro,  ela  apresenta  uma  série  de  vantagens,

essenciais  para  prédios  institucionais.  Carvalho,  Martins  e  Teixeira  (2010)

apresentam como pontos positivos da modulação: racionalizar o processo projetual;

possibilitar o emprego dos componentes na construção em seu espaço designado

sem a necessidade de modificações do projeto para a obra, evitando gastos e perda

de tempo; adequar as características da construção civil aos processos de produção

industrial;  proporcionar  maior  produtividade  da  mão  de  obra;  reduzir  prazos  de

execução  da  obra;  melhorar  o  entrosamento  entre  projetistas,  fabricantes  de

materiais e executores da obra pela adoção de parâmetros comuns, facilitando a

coordenação do projeto e a manutenção do edifício.

Com isso, a aplicação da racionalização construtiva e coordenação modular

facilitam não  apenas  a  distribuição  espacial,  mas  também a  execução  da  obra,

permitindo  a  industrialização  da  produção.  Essas  características  são  extremante

interessantes  para  edifícios  educacionais,  especialmente  na  esfera  pública,  pois

agregam rapidez e adequação aos recursos financeiros (FRANDOLOSO, 2001).

A flexibilização na arquitetura implica uma referência à natureza espacial, à

tecnologia construtiva, ao programa e aos usuários. A flexibilização através do uso

do módulo1, que terá uma reflexão mais destacada neste trabalho, é uma possível

1

 Medida que regula as proporções da parte de um edifício ou de qualquer peça arquitetônica.
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resposta  aos  diferentes  tipos  de  alterações  temporais,  alterações  estas  que  se

dividem em duas formas: Alterações de longo prazo – tudo o que está relacionado

com os diversos usos: a cultura, a tecnologia e o ambiente – e alterações de curto

prazo – aquelas que possibilitam multiusos espaciais, de forma direta e imediata.

adotados pelos romanos, revelam características de módulo-objeto.

A definição de módulo, proposta por Baldauf (2004 apud CAMPOS, 2009) é

baseada  na  medida  reguladora  das  proporções  de  uma  obra  arquitetônica,  ou

quantidade que se toma como unidade de qualquer medida. Também pode ser a

medida  de  referência,  considerada  como  base  de  parâmetro  para  os  objetos  a

serem confeccionados.

Segundo a NBR 15873 (ABNT, 2010),  “o  módulo é a distância entre dois

planos  consecutivos  do  sistema  que  origina  o  reticulado  espacial  modular  de

referência”. O módulo é representado por “M” e a medida base adotada na maioria é

o decimétrico (10 cm).

A  história  da  arquitetura  moderna  confunde-se  com  a  história  da

industrialização,  pois  a  necessidade  de  edifícios  industriais  maiores  e  mais

resistentes,  edifícios  públicos,  portos  e  armazéns  solicitaram  o  uso  de  novos

materiais, como o ferro fundido e o vidro. Considera-se como primeira aplicação da

coordenação modular o Palácio de Cristal (figura 01), projetado por Joseph Paxton e

construído entre 1850 e 1851 para a exposição universal de Londres. Os elementos

utilizados  foram projetados  para  ser  produzidos em massa,  com as  técnicas  de

fundição  existentes  na  época,  permitindo  sua  montagem  e  desmontagem.  O

elemento  condicionador  da  escolha  do módulo  foi  o  vidro,  aplicado  em grandes

placas, cuja medida máxima de fabricação era de 8 pés (cerca de 240 cm) dimensão

esta que determinou o reticulado da malha. Os múltiplos do módulo (24, 48, 72

pés – cerca de 720 cm, 1.440 cm, 2.160 cm, respectivamente) determinaram as

posições e as dimensões de todas as peças (BALDAUF; GREVEN, 2007).
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 Figura 1: Palácio de Cristal, 1851, Londres

Fonte: Google - 2017

De acordo NBR 15873 (ABNT, 2010), os projetos arquitetônicos concebidos

pela  coordenação  modular,  devem  utilizar  medidas  múltiplas  de  10  cm  nas

dimensões horizontais e verticais, paredes alinhadas na modulação quadricular nas

dimensões horizontal e vertical (caso de edificações de mais de um pavimento), e

ambientes simétricos. Recomenda ainda que a indústria adapte seus produtos a

mesmas medidas múltiplas de 10 cm, considerando os ajustes e folgas.

Um  exemplo  bem  sucedido  de  utilização  de  sistemas  modulados  em

edificações  para  a  saúde  são  os  hospitais  da  Rede  SARAH,  projetados  pelo

arquiteto João Filgueiras Lima, o (Lelé). Utilizando largamente a pré-fabricação em

argamassa  armada  e  estrutura  metálica,  estas  edificações  possuem  uma  infra-

estrutura flexível e apta para as mais arrojadas soluções arquitetônicas, bem como

para os corretos encaminhamentos de instalações, que permitem uma manutenção

fácil e econômica.

A Rede SARAH utiliza, atualmente,  o módulo de 1,25 m. O arquiteto Lelé

afirma que já utilizou os módulos de 1,10m e 1,20m. O mesmo justifica que essa

modulação de 1,25 m, oferece fácil adaptação do multimódulo de 2,50 m em relação

aos  boxes  dos  leitos.  As  medidas  verticais  não  obedecem  qualquer  modulação

especial,  adotando-se  as  medidas  necessárias  para  cada  uso.  (CARVALHO;

TAVARES, 2002).
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A utilização da modulação no anteprojeto da unidade de acolhimento infantil

possibilita a compatibilização do dimensionamento da malha modular com o sistema

construtivo escolhido, que será apresentado em capítulo posterior.

2.2.2 Relação Interior – Exterior

A vida agitada e a pressão por correr contra o tempo na produção de mais

trabalho  e  mais  dinheiro,  no  dia-a-dia  das  grandes  cidades,  não  encorajam  as

pessoas a despender um pouco do seu “precioso tempo” para apreciar a natureza.

Segundo  Kaplan  (1977),  as  pessoas  não  precisam  fazer  nenhum  esforço  nem

consumir energia para captar estímulos da natureza: a simples distração causada

pela paisagem natural,  permite que o organismo descanse e que as reservas de

energia sejam recarregadas.

O assunto que trata da relação entre o interior  e  o exterior  está bastante

ligada à questão da presença do verde, pois é através deste que se busca propiciar

uma relação entre as áreas internas e externas do edifício, através das aberturas.

Quando se fala nesta associação, não necessariamente deve-se entendê-la apenas

como acesso de ligação física,  mas também de conexão visual:  composição de

claros e escuros, transparências e opacidades, cheios e vazios etc. Quando esta

conexão é estabelecida e consegue-se, por exemplo, fazer com que a área externa

seja  uma sequencia  do  espaço  interno,  a  relação  está  estabelecida  de  maneira

muito eficiente. Esta relação harmônica entre o exterior e o interior é importante não

só para se ter acesso às áreas verdes, mas também para se viabilizar acesso à

ventilação e iluminação natural, o que traz muito conforto ao usuário, principalmente

ao  paciente.  Por  causa  do  fator  psicológico  –  extremamente  importante  –,

trabalhadores  têm  afirmado  que  embora  gostem  do  conforto  estabelecido  por

condições controladas, também gostam de vidro suficiente para ao menos verem

como o tempo está. (ROSENFIELD, 1950, p.284).

CAPMAN faz algumas especificações:

CAPMAN et al. (1986 apud SAMPAIO, p. 198) fazem recomendações com
relação  às  áreas  externas.  Se  possível,  todos  os  ambientes  devem  ter
acessos  a  áreas  sombreadas,  com  fontes  de  água,  vegetação,  local
adequado  e  confortável  para  sentar,  para  que  possam  caminhar
acompanhados de enfermeiros e acessível para cadeiras de rodas e macas.
No  caso  de  pacientes  que  não  possam ir  para  fora,  as  janelas  devem
permitir  o  contato  com  o  exterior,  para  que  eles  possam  identificar  as
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diferentes épocas do ano, horas do dia e o tempo, se chuvoso, nublado ou
ensolarado.

Por isso a integração interior/exterior é considerada um dos aspectos mais

relevantes na humanização dos ambientes Institucionais, ou principalmente onde a

humanização  é  amplamente  trabalhada,  os  hospitalares.  Os  benefícios  dos

estímulos  sensoriais  causados pelos  elementos  do espaço exterior  nos usuários

caracterizam a integração como o caminho mais rápido no auxílio do processo de

reintegração do usuário a família, através do ambiente.

Historicamente a arquitetura moderna enfatizou bastante essa relação. Dos

cinco  pontos  fundamentais  da  arquitetura  moderna  difundidos  por  Le  Corbusier

como condição para a existência da experiência moderna do edifício, pelo menos

três deles possuem relação direta com a questão da paisagem como: janelas em

fita, fachada livre e o uso de pilotis, sendo amplamente absorvidos pelos arquitetos

brasileiros  e  sendo  também  geradores  de  uma  articulação  harmoniosa  e  de

cooperação mútua entre arquitetura e natureza. Particularmente a relação interior-

exterior é propicio a climas quentes-úmidos, como o de Natal.

2.2.3 O conforto termo-acústico

O conforto  é  função  da  relação  que  o  homem estabelece  com o  seu  meio-

ambiente. Nesta relação estão as percepções de luz, som, calor, uso do espaço e

das  experiências  próprias  de  cada  pessoa.  O  objetivo  maior  do  arquiteto  é

proporcionar o bem-estar, ou seja, atingir o conforto psicofísico e social dos usuários

(VIANNA; GONÇALVES, 2001).

As reflexões sobre conforto ambiental envolvem variáveis referentes ao conforto

térmico, ventilação, iluminação e acústica (figura 02). Neste contexto, inicialmente, o

conforto pode ser entendido como avaliação das exigências humanas.
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Figura 2: Elementos das variáveis de conforto ambiental

Fonte: Vianna, Gonçalves, 2001.

De acordo com Schmid (2005), conforto é a condição de bem-estar relativa às

necessidades  do  indivíduo  e  sua  inserção  no  ambiente  imediato.  Envolve  não

somente  a  eleição  de  critérios  térmico,  acústico,  visual  ou  ainda  químico,  mas

também o  acréscimo de  emoção  e  prazer,  atribuindo-lhe  um caráter  ambiência,

espaço  físico  e  comportamento  holístico,  já  que  o  ambiente  construído  é  um

anteparo existencial, sendo abrigo para o corpo e para a alma.

A  NBR  15.575-1(ABNT,  2013),  tal  qual  a  NBR  15.220-3  (ABNT,  2005),

normatizam o desempenho térmico das edificações de acordo com o zoneamento

bioclimático brasileiro e indicam diretrizes construtivas para habitações em função

das  características  de  desempenho  térmico  (transmitância  térmica,  capacidade

térmica, absortância) para o qual se leva em consideração itens como as vedações

(paredes  e  coberturas)  das  edificações,  assim  como  a  necessidade  de

sombreamento e definição da fração de área de aberturas em relação ao ambiente.

Segundo Szokolay (2014), climas quentes e úmidos são os mais difíceis de se

projetar  porque não se pode contar  com o efeito  da massa térmica nem com o

resfriamento  evaporativo,  devido  às  temperaturas  elevadas  com  pouca  variação
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diária e à alta umidade. O resfriamento evaporativo indireto pode ser usado desde

que não aumente a umidade do ar. O clima quente e úmido corresponde à zona

bioclimática 8 e as principais recomendações para essa zona, de acordo com a NBR

15220 (ABNT, 2005) são a ventilação cruzada permanente para a remoção do calor

do interior das edificações e o sombreamento das aberturas, para evitar o ganho por

radiação solar.

Quanto  ao  conforto  térmico,  ele  está  relacionado  também à  definição  da

forma e  implantação  da  edificação.  Quando aplicadas a  edificações situadas  na

zona bioclimática 8, as necessidades de conforto devem ser atendidas por meio da

garantia de um nível aceitável de qualidade do ar nos ambientes, ventilados natural

ou  mecanicamente.  Para  tanto,  a  utilização  de  algumas  estratégias  pode  ser

adotada, dentre as quais a aplicação de cores claras nas paredes e utilização de

protetores solar (brises, varandas, beirais) nas aberturas, como forma de minimizar a

incidência  da  radiação  solar  direta  e  a  transmissão  de  calor  para  dentro  dos

ambientes.  Pode-se ainda,  proporcionar  o  movimento de ar  entre os blocos que

compreendem  a  edificação  e  através  de  aberturas,  ventilação  cruzada,  peitoril

ventilado, efeito chaminé, além da vegetação, que aparece como meio de controle

do ar, dependendo da distância entre ela e o edifício.

Conforto acústico: deve ser determinado desde a fase do planejamento com a

localização e orientação da edificação, onde é possível evitar e prevenir a exposição

ao ruído proveniente do tráfego de ruas e avenidas próximas. O segundo momento

se dá na definição e escolha dos materiais que envolverão a edificação. Algumas

medidas  podem  ser  tomadas  para  otimizar  o  condicionamento  acústico  e

proporcionar isolamento satisfatório: utilização de componentes com a função dupla

de isolamento térmico e acústico (vidros duplos, paredes maciças com isolamento

térmico para o exterior  com função acústica),  vedação de frestas  nas aberturas,

utilização  de  esquadrias  com tratamento  acústico,  entre  outros,  como  forma  de

reduzir o impacto do ruído oriundo de áreas com circulações comuns aos usuários,

nos ambientes internos.

Os aspectos abordados a respeito do conforto termo-acústicos são apenas

princípios  gerais.  No  entanto,  as  exigências  tanto  de  conforto  térmico  quanto

acústico são complexas e podem exigir soluções também complexas, precisas e que

demandam outros estudos, dependendo da edificação a ser projetada e do lugar

onde ela  se situa.  Este trabalho se limita  a aplicar  esses princípios gerais,  mas



38

sabemos  que  há  muito  mais  o  que  ser  explorado  aqui.  Infelizmente,  devido  a

diversas limitações, não podemos ir além dessas questões gerais.
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3. ESTUDOS DE REFERÊNCIA

Os estudos de referência objetivam fundamentar o projetista com a aquisição

de conhecimento sobre o tema e o programa arquitetônico a ser desenvolvido, como

também  conhecer  algumas  das  diversas  soluções  já  existentes  e  os  aspectos

formais e construtivos adotados para edificações que guardam alguma relação com

o edifício a ser projetado. Para tanto, devem ser selecionados projetos com temas

correspondentes  ou  próximos  e  que  apresentem  boas  soluções  projetuais  e

disponibilidade de dados e informações,  plantas e orientações de projeto para o

entendimento pleno das práticas do projeto em apreço (ODEBRECHT, 2006).

Com uma literatura acadêmica insuficiente que explore conceitos e aspectos

arquitetônicos de unidades de acolhimento institucional, foram escolhidos estudos

de  referência  que  abordam  o  tema  de  forma  aproximada,  tanto  em  relação  à

edificação,  isto é,  algo que tenha a ver com a arquitetura residencial  unifamiliar,

quanto com soluções que envolvam a questão da humanização e um ou mais dos

três eixos propostos.

Dessa  forma,  foram  selecionados  os  seguintes  projetos  arquitetônicos,

indiretos, para análise: A Casa Marquise, no bairro de Perdizes na cidade de São

Paulo, Berçário e Jardim de Infância Hanazono, na cidade de Okinawa, Japão, Casa

de Acolhimento para Menores – Dinamarca e a Casa projetada no Sistema Gomos

em Portugal. Estes três projetos e um sistema estrutural, já executados, adotaram

estratégias para a Arquitetura humanizada tanto nos discursos de seus arquitetos

como  nas  soluções  projetuais,  que  se  assemelham  aos  eixos  propostos  ao

anteprojeto.

3.1 A Casa Marquise – São Paulo, 2013

Projeto do escritório FGMF Arquitetos – Fernando Forte, Lourenço Gimenes e

Marcondes Ferraz, encontra-se localizada no bairro de Perdizes, na Cidade de São

Paulo, com 473 m² de área construída em um terreno de 812 m². O projeto foi feito

para  uma  família  já  com  filhos  adultos  e  os  netos,  de  classe  média,  com

características de uma família que celebra os encontros familiares.

De acordo com o escritório FGMF, responsável pelo projeto, a necessidade

fundamental dos clientes era de organização do programa, e não de dimensões da

edificação. Após diversas entrevistas, perceberam que a maior questão para os anos
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seguintes de utilização da casa era a criação de espaços que promovessem a união

dos familiares; a casa como realização física de reunião dos filhos e netos, local

oficial de eventos de uma família que está aumentando e naturalmente se dividindo

com o passar do tempo, em novas famílias menores. Ao realizar essa abordagem,

concluíram que além de uma casa coerente com a arquitetura desenvolvida por eles,

esta deveria significar uma espécie de materialização do núcleo familiar.

Os elementos fundamentais  estudados objetivando essa materialização do

núcleo familiar, e que relacionam-se diretamente com nosso objeto proposto foram:

Integração entre  os  espaços,  privacidade em relação à  rua  e  vizinhos,  espaços

flexíveis e envidraçados para necessidades diversas em eventos, lazer como centro

do espaço, e jardim como protagonista do projeto (Figura 3 e 4).      

Figura 3: Casa marquise – lazer integrador

Fonte : www.archdaily.com.br – 2016

Figura 4: Planta baixa implantada – Casa Marquise
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Fonte : www.archdaily.com.br – 2016

Outra questão abordada nesse projeto diz respeito à implantação do bloco

íntimo. Para não perder a integração com o exterior, o bloco íntimo assume função

de sobrado invertido devido a declividade do terreno ser acentuada – cerca de 30 %.

Este  bloco que concentra  os  dormitórios  foi  implantado no ponto  mais  baixo  do

terreno.  Segundo  FGMF  Arquitetos,  o  volume  intimo  foi  trabalhado  como  um

monólito cimentício com recortes precisos, reforçando seu caráter robusto e contido,

e suas aberturas se abrem para o grande recuo obrigatório de fundo (Figura 5, 6 e

7),  que  se  tornou  uma espécie  de  jardim íntimo,  permitindo  mais  privacidade  e

sossego quando desejado. Não deixando de ser integrado com a área externa.

Figura 5: Planta Baixa dos dormitórios

Fonte :www.archdaily.com - 2016
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Figura 6: Corte longitudinal

Fonte :www.archdaily.com – 2016

Figura 7: Integração dos dormitórios com o jardim

Fonte : www.archdaily.com.br

O escritório responsável pelo projeto, FGMF, cita que outro ponto relevante a

ser referenciado para o edifício é a questão da articulação entre os blocos, realizada

através da marquise que acompanha todo volume da casa e da circulação (figura 8).

Bem como a composição estética formal simples, baseado nas formas primárias.
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Figura 8: Marquise que acompanha o volume

Fonte: www.archdaily.com.br

A adoção  de  aspectos  que  promovam a integração  do  núcleo  familiar  na

concepção  do  projeto  (jardim  como  espaço  de  reunião  e  acolhimento,  espaços

flexíveis  e  integrados,  privacidade  do  espaço  íntimo),  são  elementos  que

contribuíram para as decisões projetuais relativas a este trabalho.

3.2 Berçário e Jardim de Infância Hanazono - japão, 2015

Projeto  do  escritório  Hibinosekkei  –  Youji  no  Shiro,  Berçário  e  Jardim  de

infância  localizado  na  província  de  Okinawa,  Japão,  com  1.107  m²  de  área

construída.

Segundo  o  autor  do  projeto,  o  arquiteto  Youji  no  Shiro,  devido  as

características do clima úmido e de bastante calor, a região apresenta incidência de

tufões. Com isso o edifício está obrigado a se fechar para fazer sombra e também a

se abrir para ventilar (figura 9).

Na  sua  concepção  programática,  o  térreo  foi  planejado  como  um espaço

público, um estúdio e um ateliê, onde as crianças podem exercer sua criatividade,

algo  de  grande  importância  na  educação  infantil.  Este  pavimento  com salas  se

integra diretamente ao pátio jardim (figura 10). No pavimento superior, encontram-se

os espaços privados, a sala de cuidado infantil e a biblioteca. Observamos também
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o  uso  de  passarelas  como  elemento  de  acesso  e  circulação  entre  o  pátio  e  o

pavimento superior.

Figura 9: Abertura do bloco para o jardim 

Fonte :www.archdaily.com.br

Figura 10: Plantas baixas implantadas – Jardim Hanazono

Fonte :www.archdaily.com
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Ao redor do perímetro externo do edifício, a utilização de marquises baixas e

de  uma  malha  vazada  de  concreto  –  tipo  cobogós2,  (figura  11)  resguardam  as

crianças e bloqueiam a luz direta do sol, deixando espaço para as vistas e para que

corra o vento.

Figura 11: Cobogós e marquises

Fonte :www.archdaily.com.br

Em  sua  composição  estética  e  formal,  destacam-se  as  formas  primárias

regulares  simples,  com  material  de  revestimento  comum  a  toda  a  edificação,

fazendo uso do elemento vazado como requisito de controle do sol, bem como para

a permeabilidade dos ventos e das visuais.

Outro  ponto  significativo  se  faz  presente  no  uso  de  painéis  móveis  nas

esquadrias  (figura  12),  onde  ocorre  a  integração  dos  espaços  (figura  13),  a

promoção da flexibilização (figura 14), e a relação direta entre o interior e o exterior

tanto interno quanto externo da edificação.

2

Cobogó é  a  denominação  dada  a  elementos  vazados,  normalmente  feitos  de ,  que

completam  e  para  possibilitar  maior  ventilação  e  luminosidade  no  interior  de  um  imóvel,  seja

residencial, comercial ou industrial.
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Figura 12: Esquadrias móveis

         

Fonte :www.archdaily.com.br - 2016

Figura 13: Integração dos espaços 

Fonte:www.archdaily.com.br - 2016

http://www.archdaily.com.br/
http://www.archdaily.com.br/
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Figura 14: Flexibilização dos espaços

Fonte : www.archdaily.com.br - 2016

O edifício escolar tornou-se oportuno a este estudo pelas soluções de projeto

no que se refere ao partido adotado – edifício pátio, a flexibilização e integração dos

espaços através dos painéis móveis, a relação estabelecida entre interior e exterior

(figura  15),  através  dos  elementos  vazados  e  do  uso  de  vidro.  Além  disso,

destacaram-se  os  direcionamentos  do  projeto  com  relação  a:  ventilação  natural

cruzada,  elementos  vazados  que  propiciam ao  sombreamento  e  uso  de  painéis

móveis que propiciam a integração das atividades infantis.

Figura 15: Relação interior - exterior

Fonte: www.archdaily.com.br – 2016
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3.3 Casa de Acolhimento para Crianças do Futuro – Dinamarca - 2015

Projetado  pelo  escritório  de  arquitetura  dinamarquês CEBRA,  o  Centro  de

Atenção 24 horas para crianças e adolescentes com problemas de saúde mental e

social está Localizado em Strandgårds Alle, Distrito de Kerteminde, Dinamarca. 

A instituição  oferece  atendimento  assistencial  com o  contexto  pedagógico

relacionado ao senso comunitário. Como características, o edifício apresenta em seu

revestimento a cerâmica e a madeira, aborda elementos e formas familiares para

criar um ambiente acolhedor e moderno que se centra nas necessidades especiais

dos  residentes  (Figura  16).  A  Casa  de  Acolhimento  para  Crianças  do  Futuro,

combina o ambiente seguro da moradia tradicional com as novas ideias pedagógicas

e  concepções  que  vem  como  resposta à  existência  e  função  de  um  lar  para

crianças.

Figura 16: Casa de acolhimento para menores do Futuro, pátio.

Fonte: www.archdaily.com.br - 2016

O objetivo para a nova instituição é estabelecer um centro que fomenta as

relações  sociais  e  um  sentido  de  comunidade,  mas  também  acomoda  as

necessidades individuais das crianças - um lugar do qual elas se sintam orgulhosas

em chamar  de lar.  Para  o  projeto  escolhido  como referência  indireta  principal,  o

escritório  de  arquitetura  utiliza  a  configuração  física  como  reflexo  do  enfoque

pedagógico  que  apoia  ativamente  o  trabalho  diário  dos  trabalhadores  com  as

crianças que lutam com problemas de saúde mental e social.

O desenho para o lar das crianças utiliza as formas básicas da típica casa

dinamarquesa como ponto de partida genuíno: a clássica moradia com telhado de

http://www.archdaily.com.br/br/search/projects/country/dinamarca
http://www.archdaily.com.br/br/tag/cebra
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duas águas e sótão. Os dois elementos são utilizados na sua forma mais simples

para  criar  uma  aparência  exterior  reconhecível  e  integrar  o  edifício  na  área

residencial do entorno (Figura 17).

Figura 17: Aparência exterior reconhecível

Fonte : www.archdaily.com.br -2016

Ao harmonizar e aplicar os elementos básicos de uma forma nova e lúdica, a

casa de acolhimento se destaca como um lugar  singular  através da sua própria

identidade (figura 18 e 19).  Com a mesma base geométrica,  o  escritório  Cerbra

trabalhou variações de altura e posicionamento. O conceito apresentado integra a

variação espacial e flexibilidade funcional à organização interior (Figura 19). 

Figura 18: Organização interior

Fonte : www.archdaily.com.br - 2016
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A organização geral consta de quatro blocos conectados. As alas alongadas

do edifício institucional tradicional se separaram e foram comprimidas para formar

uma edificação compacta com volumes de compensação. Dessa forma, a escala da

construção se reduz e torna-se autônoma, com diferentes unidades criadas para os

diferentes  grupos  de  residentes.  Cada  grupo,  separados  por  idade,  possui  seu

próprio  espaço destinado  a um  uso  flexível  em  relação  a  unidade  central.

Tal disposição tem como objetivo  proporcionar  aos residentes  um sentimento  de

pertencimento  -  um  lugar  acolhedor  onde  podem  ficar  sozinhos  ou  em  grupos

menores (figura 20), a aproximação do seu lar de origem.

Figura 19: Composição formal

Fonte : www.archdaily.com.br – 2016

As unidades das crianças menores se retraem desde a rua e são orientadas

para o jardim com acesso direto a área de jogos. A unidade central contem a entrada

principal, diretamente relacionada com o estacionamento, o que cria uma visão geral

das pessoas que estão chegando ou saindo do edifício,  sem afetar as unidades

habitacionais. A parte destinada aos adolescentes é a seção mais extrovertida do

edifício  e  está  orientada para  a  rua.  Os  residentes  são incentivados a  utilizar  a

cidade e participar das atividades sociais em igualdade com os seus colegas.
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Figura 20: Acolhimento interno 

Fonte: www.archdaily.com.br – 2016

As referências extraídas desse projeto são as estratégias projetuais a partir

da forma básica do desenho de uma casa típica de duas águas, que faz referência

direta  a  instituição  do  lar.  Novamente  a  análise  de  elementos  como  o  pátio  no

entorno  do  edifício,  que  encontra-se  também  como  eixo  ordenador  de  projeto,

esquadrias em vidro que permitem permeabilidade visual e relação interior e exterior

entre edifício e comunidade. A composição estética através de formas puras que

lembram a  habitação  tradicional  do  lugar  servem também de  inspiração  para  a

formulação da proposta em foco.

3.4 Sistema Gomos – Portugal, 2015

Este último referencial indireto, não é um projeto de um edifício em específico

e  sim um sistema construtivo.  O sistema gomos,  resulta  de  um projeto  de  I&D

empresarial e consiste num sistema modular em betão3 armado, que apresenta uma

resposta  concreta  e  eficaz  para  a  necessidade  contemporânea  de  simplificar  e

acelerar os processos construtivos. É um sistema evolutivo a partir de módulos em

que cada um destes de 2,35 m x 5,90 m (ou células) (figura 21),  sai de fábrica

completamente  pronto,  incluindo  todos  os  acabamentos  interiores  e  exteriores,

isolamentos,  caixilharias,  instalações  de  água  e  eletricidade  e  até  as  peças  de

mobiliário fixas. 

3

 Betão é o nome dado ao concreto no português de Portugal.
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Figura 21: Esquema de apresentação do módulo

Fonte : www.archdaily.com.br – 2016

Dentre  os  pontos  essenciais  que  norteiam  o  projeto  destaca-se  a

flexibilidade - o seu desenho faz deste um sistema flexível, que pode ser utilizado

para  diferentes  programas para  além da habitação,  permitindo ainda ampliações

posteriores à construção (através da junção de novos módulos) ou adaptações a

diferentes condições de terreno (figura 22 e 23);

Figura 22: Volume e planta baixa – sistema gomos

Fonte : www.archdaily.com.br – 2016
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Figura 23: Junção dos módulos

Fonte: www.archdaily.com.br – 2016

Destaca-se também a eficiência energética - as opções adotadas, tanto em

termos da compartimentação interior - que define corredores de ventilação natural -

como em termos de soluções de isolamento, climatização e iluminação, permitindo a

obtenção de edifícios de baixo consumo energético (Figura 24).

Figura 24: Compartimentação interna

Fonte : www.archdaily.com.br – 2016

Após  a  análise  dos  elementos  destacados  nos  estudos  de  referência

apresentados neste trabalho, foram condensados a partir deles, no quadro a seguir,

aqueles que serviram de inspiração para o projeto desenvolvido para este trabalho,

isto é o de uma unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em Natal-RN.

São eles: 
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Tabela 1: Quadro resumo – Estratégias adotadas

QUADRO RESUMO

ESTUDOS DE REFERÊNCIA ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA O

PROJETO DO PRESENTE TRABALHO
A Casa Marquise – São Paulo Espaços  flexíveis  e  integrados,  Jardim

como  protagonista,  lazer  como

centralizador  das  atividades  da  família,

elementos de fachada como componentes

de sombreamento, arborização.
Berçário e Jardim de Infância

Hanazono – Japão

Integração dos espaços através de painéis

móveis,  relação interior  –  exterior,  uso de

elementos  que  propiciam  o  bom

condicionamento térmico.
Casa  de  Acolhimento  para

Menores  –  Strandgårds  Alle,

Dinamarca

A composição formal típica da casa de duas

águas, a abertura do edifício em relação ao

pátio / lazer, disposição das esquadrias.

Sistema construtivo Gomos Flexibilidade através do módulo.

No Capítulo a seguir abordaremos os componentes que contribuíram para à

concepção do conceito, partido e estudos preliminares.

4. DO CONCEITO AO PARTIDO
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Os itens que são apresentados a seguir apontam diretrizes para a concepção

inicial do projeto, a nível de anteprojeto. São eles: O conceito, terreno e seu entorno,

análise  dos  condicionantes  legais,  normativos  e  ambientais,  partido  adotado,

programa  de  necessidades,  estudos  iniciais  de  concepção  e  volumétricos  em

maquete física.

4.1 O CONCEITO DO PROJETO

Segundo MACIEL (2003), “(...) O conceito é um elemento indutor do processo

de projeto”, somando-se a junção de premissas próprias: “(...) um programa a ser

atendido, um lugar em que se implantará o edifício e um modo de construir a ser

determinado”.

Ainda  de  acordo  com  MACIEL (2003),“  Os  conceitos,  como  aqueles  que

elaboramos  durante  a  produção  de  um  projeto,  não  surgem  do  nada,  mas  da

reflexão sobre a nossa própria experiência dos espaços e daquilo que nos fornece a

tradição que lhes concerne.  Assim,  (...)  cumpre elaborar  a  reflexão sobre nossa

experiência  desses  espaços,  sobre  a  imagem,  os  significados  e  sentidos  que  a

tradição nos transmite e que se depositou como repertório da cultura.”

O conceito norteador para a concepção do projeto da Unidade de Acolhimento

Institucional  é  a  essência  da  casa,  a  instituição do Lar,“  Da Casa ao Lar”.  Não

apenas pretende-se desenvolver a proposta de uma casa tão somente enquanto

espaço  físico  construído  orientado  a  partir  de  critérios  funcionais,  estéticos  e

ambientais, mas, superando a visualização da casa enquanto entidade física, propor

uma solução que proporcione a  existência  de  um lar,  ou  seja,  um local  onde a

criança se sinta inserida num ambiente familiar, que se sinta acolhida, protegida,

amparada e o mais próxima possível do seio familiar, a partir do que a arquitetura

poderá  conceber.  Um  lar  significa  carinho,  conforto,  proteção,  calor,  aconchego

familiar,  uma  estrutura  que  na  condição  da  criança  que  vem  a  ser  abrigada

temporariamente permita lembrar do seu Lar original (figuras 25, 26 e 27). 

O lar é uma condição profunda que integra memórias, imagens, passado e

presente, sendo um complexo de ritos pessoais e rotinas cotidianas que constitui a

forma de seus habitantes, aí incluídos seus sonhos, esperanças e dramas. O edifício

deverá contribuir para a reintegração dos laços familiares, até então destituídos.
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De acordo  com MARÃO (2002),  “A casa  segue  sendo  o  lugar  central  da

existência humana, o sítio onde a criança aprende a compreender sua existência no

mundo e o lugar de onde o homem parte e regressa.”

Já a palavra lar é uma corruptela de lareira. A lareira primitiva que faz do seu

fogo o elemento inseparável da cabana rústica. O fogo que reúne ao seu redor todos

integrantes  de  um  laço  familiar,  sendo,  de  um  modo  figurativo,  um  manto  que

aquece e une a todos num mesmo instante. (MIGUEL, 2002).

Para agasalhar o primeiro lar, o rústico altar do fogo sagrado – que foi a mais

poderosa divindade dos primitivos cultos – edificou o homem a primeira casa, a um

tempo habitação e templo, de acordo com Severo4 (1916, apud MIGUEL, 2002).

DOVEY (1985), nos oferece uma maneira interessante de distinguir entre os

dois conceitos de casa e lar, no seu artigo "Home and Homelessness". Casa é um

objeto e lar é uma relação emocional e significativa entre as pessoas e as suas

casas. A casa é onde se dá a experiência do lar.

Figura 25: Construção do lar

Fonte: www.archdaily.com

4

SEVERO, Ricardo. A arte tradicional no Brasil – a casa e o templo. Tipographia Levi, São
Paulo,  1916.  Ricardo  Severo,  engenheiro  originário  do  Porto,  Portugal,  exilou-se  em São Paulo,
depois  de  uma  conspiração  para  derrubar  a  monarquia  em  Portugal.  Defensor  de  posturas
tradicionalistas aplicada à arquitetura, foi sócio e sucessor de Ramos de Azevedo.
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Figura 26: O fogo acolhedor

Fonte: www.archdaily.com

Figura 27: O lar que reúne e acolhe

Fonte: www.archdaily.com

A partir dos critérios apresentados, da ligação entre o espaço físico casa e a

instituição do lar,  se estabelece o conceito.  A ideia que permeia este trabalho é,

portanto, esta: a proposta arquitetônica deve ser tal que venha possibilitar ir além da

casa, alcançando o patamar de um lar, por meio de incorporação adequada dos três

eixos selecionados neste trabalho (a flexibilidade espacial, o conforto termo-acústico

e a relação interior-exterior) ainda que não seja possível, no nível deste trabalho,

fazer  uma  avaliação  objetiva  quanto  ao  alcance  desse  objetivo,  uma  vez  que

envolve  questões  subjetivas  que  só  poderiam  ser  avaliadas  numa  análise  pós

ocupação. 
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4.2 OS CONDICIONANTES

4.2.1 O Terreno e seu Entorno

O terreno escolhido para o projeto arquitetônico da Unidade de Acolhimento

Provisório  Institucional  encontra-se  localizado  em  área  privada,  na  Região

Administrativa Norte, Município de Natal/RN (figura 28). Este encontra-se situado a

Rua Santa  Inês  com a  rua  Hirochi  Ienaga,  no  bairro  Pajuçara  (figura  29  e  30),

compreendendo área total de 7.485,48 m², predominantemente plano, com desnível

pouco acentuado para  sua face Norte,  com dimensões de 71,70 m x 104,40 m

(figura 31).
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Figura 28: Mapa de Natal – Regiões Administrativas

:
Fonte : Anuário 2014 - adaptado pela autora
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Figura 29: Região Administrativa Norte

Fonte : Anuário 2014 - Adaptado pela autora – 2016

Fonte: Anuário 2014 - Adaptado pela autora – 2016

Figura 30: Limites do bairro Pajuçara
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Fonte: www.google.com - Adaptado pela autora - 2016

Com  relação  ao  seu  entorno,  este  caracteriza-se  pelo  uso  misto  com

predominância residencial (figura 32). Vale ressaltar que próximo às vias lindeiras do

bairro  também  estão  localizadas  grandes  áreas  institucionais,  comerciais  e

residenciais, como: residencial multifamiliar, hospitais e clínicas médicas, instituições

de ensino particular, postos de gasolina e também programas sociais municipais.

A vegetação do terreno e de seu entorno (figura 33) destaca-se pela presença

de  pequenas  áreas  verdes,  com  espécies  de  pouca  densidade  arbórea.

Especificamente, no limite do terreno e no entorno próximo, observa-se quantidade

mínima de arborização, que compreende a de porte médio.

    

Figura 31: Localização do terreno

Figura 32: Terreno pela Rua Hiroche Ienaga
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Fonte: Adaptado pela autora - 2017

Fonte: Adaptado pela autora – 2017

Sobre  o  gabarito das  edificações  no  entorno  do  terreno,  observou-se  a

predominância  de  edificações  de  baixo  gabarito,  térreas,  com  exceção  do

Condomínio residencial  multifamiliar  Parque Nova Aurora (Figura 34),  com vários

blocos de apartamentos de até 04 pavimentos.  A topografia do entorno do terreno

não apresenta grandes variações, sendo uma área  predominantemente plana. As

vias que compreendem o terreno são locais e não são pavimentadas.

Fonte:

Adaptado pela autora – 2017

4.2.2 As exigências legais, normativas e ambientais

Para o referido Projeto, foram adotadas as especificações legais do Código

de Obras e Edificações e do Plano Diretor Municipal de Natal - Lei Complementar n°

082, de 21 de Junho de 2007. Para o bairro de Pajuçara, a zona característica é de

Adensamento Básico, na qual, segundo os Art. 9 e 10 do Plano Diretor se aplica

Figura 33: Terreno pela Rua Santa Inês

Figura 34: Vizinhança do entorno do terreno
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estritamente o coeficiente de aproveitamento básico, que é de 1,2 (um virgula dois)

para todos os usos.

Para a área em questão as demais prescrições urbanísticas determinadas

pelo  Plano Diretor  de  Natal  e  pelo  Código de Obras do município  são:  taxa de

ocupação de 80%, índice de permeabilização de 20%, gabarito  permitido até 90

metros. Abaixo uma tabela síntese com os dados coletados até então:

Tabela 2: Prescrições Urbanísticas

DADOS GERAIS
Bairro: Pajuçara
Domínio do terreno: privado
Área total: 7.405,70 m²

POTENCIAIS URBANISTICOS
Plano Diretor Potencial Construtivo
Zona de Adensamento Básico – Coeficiente de 

aproveitamento

1,2

Taxa de Ocupação 80%
Taxa de Permeabilização 20%
Gabarito Até 90 metros
Recuos 3,00 m frontal – não obrigatório fundos e lateral
Código de Obras
Instituição Pública ( programa assemelha-se ao

de Residência Unifamiliar)

01 vaga a cada 50 m² de área construída

Fonte: Adaptado pela autora - 2017

Com relação aos condicionantes  normativos,  as Orientações Técnicas dos

Serviços  de  Acolhimento  para  Crianças  e  Adolescentes,  através  de  Resolução

Conjunta n° 1, de 18 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social

–  CNAS  e  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –

CONANDA.  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  -  Distrito  Federal  –  BR,

estabelecem parâmetros de funcionamento e oferecem orientações metodológicas

para que os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes possam cumprir

sua função protetiva e de restabelecimento de direitos. Para garantir  a oferta de

atendimento adequado às crianças e aos adolescentes, os serviços de acolhimento

deverão  elaborar  um  Projeto  Político-Pedagógico  (PPP),  que  deve  orientar  a

proposta de funcionamento do serviço como um todo, tanto no que se refere ao seu

funcionamento interno, quanto seu relacionamento com a rede local, as famílias e a

comunidade. Estabelece ainda que o serviço deve ter aspecto semelhante ao de

uma residência e estar inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferecendo
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ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de

dignidade.  Deve  ofertar  atendimento  personalizado  e  em  pequenos  grupos  e

favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes atendidos,

bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis  na comunidade

local – diga-se articulação entre as Políticas Públicas5.

Na busca de soluções coerentes com o objetivo apresentado, isto é, permitir

que o centro de acolhimento a ser projetado ofereça boas condições de conforto

térmico, foram utilizados os critérios citados anteriormente (análise do terreno e seu

entorno) e as diretrizes e estratégias construtivas constantes na norma brasileira de

desempenho  térmico  NBR  15220  (ABNT  2005)  como  base  para  a  tomada  de

decisões projetuais.

Segundo  a  NBR  15220:2003-3,  zona  bioclimática  é  “a  região  geográfica

homogênea  quanto  aos  elementos  climáticos  que  interferem nas  relações  entre

ambiente construído e conforto humano.” A norma divide o território brasileiro em

oito zonas bioclimáticas, definidas com base na homogeneidade do clima do país e

agrupadas de acordo com a semelhança do clima local, considerando três fatores

principais:  médias  mensais  das  temperaturas  máximas,  médias  mensais  das

temperaturas mínimas e as médias mensais das umidades relativas do ar.

A área em estudo encontra-se na zona bioclimática - Z8 (figura 35) e o clima

da  cidade  pode ser  caracterizado como tropical  chuvoso com chuvas  no  verão-

outono, e seco no inverno-primavera, com baixa variação de temperatura, umidade e

direção dos ventos.

    

5

 Políticas  públicas são  conjuntos  de  programas,  ações  e  atividades  desenvolvidas  pelo
Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam
assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social,
cultural, étnico ou econômico.
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Figura 35: Mapas zonas Bioclimáticas

   
                    Fonte: RORIZ, 2004. Adaptado pela autora.

As principais recomendações da NBR 15220 (ABNT, 2005) são a ventilação

cruzada  permanente  para  a  remoção  do  calor  do  interior  das  edificações  e  o

sombreamento  das  aberturas  para  evitar  o  ganho  por  radiação  solar.  Outros

procedimentos  recomendados  na  mesma  norma  destacam  a  necessidade  de

estudar a locação dos ambientes conforme a orientação solar e o uso de elementos

de sombreamento nas fachadas e aberturas nas edificações, através de diversos

elementos arquitetônicos e vegetais para proteção direta do sol.

As figuras seguintes apresentam a análise da insolação através da carta solar

no terreno proposto (figura 36,37,38 e 39).
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Figura 36: Carta solar orientação norte

                Fonte : Adaptado pela autora - Solar Air - 2016

Figura 37: Carta solar orientação sul

           Fonte: Adaptado pela autora - Solar air – 2016

Figura 38: Carta solar orientação leste

         Fonte: Adaptado pela autora - Solar Air – 2016
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Figura 39: Carta Solar Orientação Oeste

          Fonte: Adaptado pela autora - Solar Air - 2016

Após o estudo da carta solar para o terreno, foram analisados os seguintes

aspectos e descritos abaixo:

Tabela 3: resultados carta solar

Norte Sul Leste Oeste

Solstício de Inverno Sol das 6 às 15h Sol  das  15

às 18h

Sol das 6 às 10h Sol das 11 às 18h

Equinócio Sol das 6 às 12h Sol  das  13

às 18h

Sol das 6 às 12h Sol das 12 às 18h

Solstício de Verão Sol das 6 às 9h Sol  das  10

às 18h

Sol das 6 às 13h Sol das 13 às 18h

Fonte: SOLAR – AIR – 2016. Adaptado pela autora

Com base nos dados obtidos através do estudo da carta solar no terreno e

consequente resultados, podemos relatar: A fachada voltada para o Norte recebe sol

das 6 às 9 horas no Solstício de verão e das 6 às 15 horas no Solstício de inverno,

já a  fachada voltada para o Sul recebe sol das 10 às 18 horas no Solstício de verão

e das 15 às 18 horas no Solstício de inverno. Para a orientação da fachada Leste, a

incidência de Sol no Solstício de verão vai das 6 às 13 horas e das das 6 às 10

horas no Solstício de inverno. Complementado o resultado, temos a fachada Oeste

que recebe sol das 13 às 18 horas no Solstício de verão e das 11 às 18 horas no

Solstício de inverno.
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Dessa  forma,  a  solução  projetual  deverá  direcionar  os  ambientes  que

compreendem os serviços e o administrativo para oeste e sul. Já para os ambientes

que compreendem o bloco dos dormitórios e o de convivência para as orientações

oeste e leste.

Com relação à ventilação, esta deve priorizar a natural, com a movimentação

do ar (figura 40), sem a indução de nenhum sistema mecânico, que pode ocorrer por

ação dos ventos ou por diferença de pressão do ar.

Fonte: www.google.com – adaptado pela autora - 2017

Outra questão abordada é  quanto  a forma e a tipologia  dos edifícios que

também interferem no fluxo do vento. Evans (1973 apud BITTENCOURT; CÂNDIDO,

2010), realizou estudos em túnel de vento, para avaliar o comportamento do vento

em função da dimensão e forma das edificações, beirais e inclinações dos telhados.

Concluiu que o aumento da altura e da largura do edifício corresponde ao aumento

proporcional da esteira de vento6, mas o aumento da profundidade do edifício reduz

a esteira (figura 41).

6

 Zona de turbilhonamento causada pela  separação do fluxo contínuo de vento ao atingir

obstáculos.

Figura 40: Esquema de circulação dos ventos

http://www.google.com/
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Figura 41: Esquema do efeito esteira de vento

Fonte: www.google.com – adaptado pela autora - 2017

Complementado  o  estudo,  a  análise  de  maiores  ocorrências  de  vento

objetivou  aprovar  as  definições  de  localização  das  aberturas  e  a  exploração  da

ventilação cruzada no edifício, sobretudo para o clima local. Os fluxos de ventos

(figura 42) mais frequentes, durante todos os meses do ano, predominam no sentido

Sudeste, seguidos pelos ventos do Sul, mais frequentes de abril a julho, e os ventos

de Leste, de novembro a março, sendo estes últimos ventos especificamente mais

quentes e secos.  Percebe-se, durante o ano que a ventilação teve maior velocidade

e maior número de horas, nas fachadas nordeste, leste, sudeste e sul.

Figura 42: Rosa dos ventos aplicada ao terreno

Fonte: Adaptado através do Solar air - 2016

http://www.google.com/
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Outras  análises  foram  realizadas  a  partir  de  simulações  provenientes  do

CLIMATE CONSULTANT 5.5 e no SOLAR TOOL, complementando os parâmetros

para as estratégias projetuais que foram norteadoras a princípio para os estudos

preliminares  (Implantação)  do  referido  projeto  e  para  o  desenvolvimento

subsequente.

E, a respeito da incidência dos ventos, através do  CLIMATE CONSULTANT

5.5, (figura 43 e 44) observamos dados que exploram as velocidades máximas, as

médias de umidade relativa do ar  e  de temperatura.  De acordo com as figuras,

constatou-se que: o Conforto Adaptativo7 para a cidade de Natal encontra-se entre

24° e 28° e com Umidade Relativa do ar aproximada de 80%.

7

 Interação de variáveis  ambientais (temperatura do ar, temperatura radiante média,
umidade e velocidade do ar) com variáveis pessoais do ocupante (taxa metabólica e
vestuário).
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Figura 43: Análise através do climate consultant

Fonte: Adaptado através do Climate Consultante 5.5
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Figura 44: Estudo dos ventos dominantes

Fonte: Adaptado através do Climate consultante 5.5

Todos  os  pontos  observados  através  dos  estudos  de  ventilação  na  área

indicam diretrizes a serem tomadas para a implantação do edifício no terreno e suas

aberturas a fim de promover maior conforto térmico. Dessa forma, para a solução,

consideramos trabalhar  os blocos com aberturas de entrada dos ventos para as

fachadas leste, sul e sudeste e as de saída para as fachadas posteriores.

Neste sentido, as aberturas são imprescindíveis para que o ar possa fluir pelo

edifício.  Elas  contribuem  para  o  movimento  do  ar  dentro  das  edificações,  as

aberturas de entrada de ar devem estar localizadas na zona de alta pressão e as de

saída na zona de baixa pressão, pois esta condição favorece a ventilação cruzada

do ar. Também, com o propósito de proporcionar conforto aos usuários, no clima

quente e úmido é indicado o uso de elementos  arquitetônicos tais  como: pilotis,

terraço, varandas, corredores, beiral, brises, cobogós, pergolados, efeito chaminé,

shed, lanternim, peitoril ventilado, veneziana, tabicões móveis e outros.

Abordamos em seguida, os critérios que interferem para o conforto acústico. A

direção dos ventos dominantes no entorno do terreno apresenta uma tendência para

propagação das fontes sonoras (figura 45). O fato se dá pelas características do

local  (ausência de vegetação densa,  recobrimento da via,  edificações com baixo

gabarito, sentido dos ventos, ruídos comunitários).

Segundo Almeida, Bragança e Souza (2006), a acústica é o fator importante

na utilização dos espaços e deve ser compreendida como parte integrante do projeto
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arquitetônico. Níveis de ruído acima do recomendado podem causar desconforto,

cansaço,  irritabilidade,  distúrbios  digestivos,  surdez  aos  usuários  e  nos  edifícios

escolares  dificulta  a  concentração  prejudicando  o  aprendizado.  As  principais

variáveis do conforto acústico são: entorno (tráfego),  a arquitetura (ambientes),  o

clima (ventilação, pluviosidade), orientação/implantação (materiais, mobiliários).

 Fonte:www.goo gle.com -

adaptado pela autora

Um ponto relevante ao estudo de isolamento acústico da edificação (figura

46), refere-se às características do recobrimento das vias circundantes. De acordo

com a Lei Complementar 055/00, anexo I – Sistema Viário Principal, a Rua Santa

Inês está classificada como Via local (Distribui fluxo estrutural e local). No entanto,

observa-se como características da via no trecho que compreende o terreno, que a

topografia desta é plana, com ausência de recobrimento asfáltico, menor fluxo de

tráfego dos veículos, com 10 m de largura. Para o estudo dos condicionantes de

acústica  o  critério  de  análise  é  o  tipo  de  recobrimento,  pois  sendo  asfáltico  a

propagação da onda sonora da fonte para o receptor é maior.

Fonte: www.google.com - adaptado pela autora

As normas brasileiras que indicam parâmetros ou estratégias de isolamento

acústico para edificações e que deverão ser observadas no presente trabalho são   a

Figura 45: Variável da fonte sonora: Ruídos

Figura 46: Fonte sonora a partir da via

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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NBR 10151 (níveis de conforto para ruídos externos), NBR 10152 (níveis de conforto

para  ruídos  internos),  NBR  15575  (níveis  de  desempenho  para  edificações

habitacionais).  Conforme  projeto  de  pesquisa  proposto,  o  equipamento  a  ser

projetado se assemelha a uma residência unifamiliar. Deste modo, a referência às

normas  considerará  os  componentes  do  programa  de  necessidades  de  uma

residência. De acordo com a tabela proposta na NBR 10151 (níveis de conforto para

ruídos externos), a área é mista, predominantemente residencial, e para tal deve-se

referenciar  os  valores  máximos  permitidos  para  os  níveis  de  conforto  diurno  e

noturno:

Tabela 4: Nivel de critério de avaliação db (A) – NBR 10151

Fonte: Adaptado pela autora - 2016

Esta área, conforme tabela acima, apresenta níveis de pressão sonora de 55

a 50 db (Noturno – Diurno) para valores máximos permitidos. 

Salientamos como complemento  de  avaliação,  o  nível  sonoro  de  conforto

interno,  para o qual  devemos estabelecer  a relação entre alguns ambientes que

compõem o programa de necessidades do edifício a ser projetado, considerados a

partir do nível de ruído entre eles. A partir deste critério, é preciso determinar qual é

a fonte geradora e qual o receptor. Para a análise a partir da NBR 10152 e a seleção

entre ambientes,  foram analisados os níveis  de pressão sonora interno entre os

quartos (fonte sonora) e sala de reunião (receptor). Observa-se que o nível sonoro

para conforto relacionado aos quartos se dá em 35 db (tabela 05). Já o valor de

referência de conforto para sala de reunião é de 30 db.
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Tabela 5: Valores dB (A) e NC - NBR 101528

Fonte: Adaptado pela autora - NBR 10152

No que tange à observação dos níveis  de desempenho de isolamento de

sistemas de vedações externas ao ruído aéreo, devemos considerar as prescrições

da - NBR 15575 - uso para edificações habitacionais. O sistema de vedação vertical

externa  (fachadas)  que  separam  dormitórios  do  exterior  devem  garantir  um

desempenho  adequado  de  isolamento  acústico  ao  ruído  aéreo  (tráfego,  aviões,

trens, etc.). O desempenho mínimo adequado é exigido em função do ruído exterior

existente no entorno do empreendimento.

Para o método de avaliação, a norma recomenda a análise do dormitório, na

unidade habitacional. Não há exigências de isolamento acústico ao ruído externo

para  os  ambientes  sala,  banheiro,  serviços  e  cozinha.  Para  tal  a habitação

enquadra-se na classe de ruído II, conforme tabela 06.

8

O valor  inferior  da  faixa  representa  o  nível  sonoro  para  conforto,  enquanto  que  o  valor
superior significa o nível sonoro aceitável para a finalidade. NBR 10152
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A partir da classificação da classe em ruído II, onde enquadra-se a edificação

que  será  proposta,  observamos  que  os  dormitórios  apresentam  valor  de

desempenho mínimo de 25 dB (tabela 06). Dessa forma concluímos que apesar de

atingir o nível mínimo de desempenho o mesmo não apresenta nível de conforto

para isolamento tanto para a relação com as fontes externas (ruídos comunitários),

quanto na relação entre ambientes internos que especifica o valor de conforto de 30

dB.

Tabela 6: Limites normativos de isolamento acústico - ruídos aéreos

Fonte: Adaptado pela autora da NBR 15575 - 2016

Dessa  forma,  após  a  análise  dos  itens  referentes  ao  conforto  térmico  e

acústico,  objetiva-se  verificar  soluções que atendam às exigências  de insolação,

ventilação cruzada, nível de sombreamento e de materiais que sejam satisfatórios

para promover esse tipo de conforto. Salientamos que, faz-se necessário aprofundar

as  simulações  e  análises  neste  âmbito,  ao  qual  ainda  trataremos  com  o

desenvolvimento do trabalho final.

4.2.3 O Programa de Necessidades

No processo de levantamento de dados para a elaboração do Programa de

Necessidades  da  Unidade  de  Acolhimento,  foram  considerados  elementos  que

incidem diretamente na formulação desta etapa, tais como:

 Usuários (faixa etária especifica de 0 a 6 anos);
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 Recomendações  técnicas  através  de  Resolução  Conjunta  n° 1,  de  18  de

junho de 2009;

 Estrutura Administrativa municipal;

 Experiência profissional pessoal;

 Estudo  de  Referência  direto  (Rotina  de  visitas  a  Unidade  de  Acolhimento

atual).

Baseado  nos  elementos  acima,  buscamos  organizar  a  programação

arquitetônica a partir das recomendações técnicas e de atividades afins direcionadas

ao público alvo. Como necessidade básica, o serviço deve ter aspecto semelhante

ao  de  uma  residência  e  estar  inserido  na  comunidade,  em  áreas  residenciais,

oferecendo ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com

padrões  de  dignidade.  Deve  ofertar  atendimento  personalizado  e  em  pequenos

grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário das crianças e adolescentes

atendidos,  bem  como  a  utilização  dos  equipamentos  e  serviços  disponíveis  na

comunidade local (articulação entre as políticas públicas).

A programação Arquitetônica inicialmente foi estabelecida em cinco blocos, as

quais são estabelecidas pela Política Pública da Assistência Social (figura 47). Com

o  desenvolvimento  da  proposta  de  anteprojeto,  se  reduzem  a  três  blocos

organizados por ambientes afins, que serão descritos no capítulo sobre a proposta.

Figura 47: Organograma da Unidade de Acolhimento

Fonte: Acervo  da autora – 2016
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Tabela 7: Dimensionamento Setor Social

Fonte: Acervo da autora – 2016

Tabela 8: Dimensionamento setor íntimo

Fonte: Acervo da autora – 2016
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Tabela 9: Dimensionamento setor administrativo

Fonte: Acervo da autora – 2016

Tabela 10: Dimensionamento do setor de convivência

Fonte: Acervo da autora – 2016
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Tabela 11: Dimensionamento do setor de serviços

Fonte: Acervo da autora – 2016

Após dimensionamento das áreas dos ambientes previstos inicialmente na

Tabela acima, totalizamos uma área de 565,00 m² de construção para um terreno

com 7.405,70 m² de área.

Ainda de acordo com os usuários - público alvo da Unidade de Acolhimento e

os demais (crianças, equipe técnica, funcionários e terceirizados), foi montado um

fluxograma básico (Figura 48).

Figura 48: Representação de fluxograma

Fonte : Acervo da autora – 2016
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4.2.4 O sistema construtivo adotado

Com o crescimento populacional e os avanços tecnológicos, a indústria da

construção  civil  tem  procurado  sistemas  mais  eficientes  de  construção  com  o

objetivo  de  aumentar  a  produtividade,  diminuir  o  desperdício  e  atender  a  uma

demanda crescente.

No  Brasil,  a  construção  civil  ainda  é  predominantemente  artesanal,

caracterizada pela baixa produtividade e grande desperdício. Nesse sentido, o uso

do aço na construção civil vem surgindo como uma das alternativas para mudar o

panorama do setor. As primeiras décadas do século XX foram de avanços para a

siderurgia,  impulsionados pelo surto industrial.  O Brasil  tem hoje o maior parque

industrial de aço da América do Sul; é o maior produtor da América Latina e ocupa o

quinto  lugar  como  exportador  líquido  de  aço  e  nono  como  produtor  de  aço  no

mundo.  O  setor  é  relativamente  novo  e  passa  por  um processo  de  atualização

tecnológica constante, está apto a entregar ao mercado qualquer tipo de produto

siderúrgico. As indústrias estão distribuídas em vários estados, inclusive nos estados

vizinhos ao RN, Ceará e Pernambuco, destacando-se o vale do aço no estado de

Minas Gerais.

É importante ressaltar que, para a aplicação de sistemas construtivos em aço,

são  necessários  profissionais  capacitados,  projetos  detalhados  e  integrados,

minimizando perdas e prazos na construção. Nesse sentido, o arquiteto tem papel

fundamental como indutor do uso de novas técnicas e produtos. Nesse contexto, o

Light Steel Framing (LSF) é um sistema construtivo de concepção racional, na qual a

principal característica é o uso de perfis de aço galvanizado formado a frio, que são

utilizados  para  composição  de  painéis  estruturais  e  não-estruturais,  vigas

secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais componentes. Por ser um

sistema  construtivo  aberto,  o  LSF  é  composto  por  vários  componentes  e

“subsistemas”,  que  vão  além  do  estrutural,  fundação,  isolamento  termoacústico,

fechamento  interno  e  externo  e  instalações  elétricas  e  hidráulicas  (FREITAS;

CRASTO, 2006). 

Os perfis típicos para o uso em LSF são obtidos por perfilagem a partir de

bobinas de aço galvanizado. A espessura da chapa varia de 0,80 até 3,0 mm (NBR

15253, 2005). As seções mais usadas para LSF são as com formato em “C” ou “U”

(tabela 12).

Tabela 12: Especificações perfis
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Fonte: www.google.com – adaptado pela autora – 2017

As

construções em LSF são classificadas em três métodos de construção: Stick, painéis

e modular. No método Stick os perfis, painéis, lajes, colunas, contraventamentos e

tesouras são cortados e  montados no local  da  obra  (figura  49).  No método por

painéis os elementos estruturais e não-estruturais, e demais componentes são pré-

fabricados fora do canteiro  de obra e apenas montados no local.  Os painéis  de

fechamento e subsistemas também já  podem vir  conectados, agilizando assim o

tempo  da  obra.  Complementando,  a  construção  modular  são  unidades

completamente pré-fabricadas e podem ser entregues no local da obra com todos os

acabamentos.

Figura 49: Contraventamento da estrutura LSF

http://www.google.com/
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Fonte: www.google.com – adaptado pela autora – 2017

Por ser uma estrutura leve, o LSF e componentes exigem bem menos da

fundação. As fundações mais indicadas são laje radier e sapata corrida. A escolha

vai  depender  da  topografia,  do  tipo  de  solo,  do  nível  do  lençol  freático  e  da

profundidade  do  solo  firme.  Recomenda-se  que  o  nível  do  contrapiso  seja  pelo

menos 15cm mais alto do que o solo para evitar umidade. A fixação dos painéis

acontece por meio de conectores de ancoragem parafusados (figura 50).

Fonte: www.google.com – adaptado pela autora – 2017

Figura 50: Estrutura do LSF

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Para  estabilização  da  estrutura  em  LSF  o  método  mais  usado  é  o

contraventamento em “X” (figura 51), que consiste usar fitas em aço galvanizado

fixadas na face do painel. No encontro de dois painéis que formam um canto, as

placas devem sobrepor sobre o outro painel (figura 52).

Fonte: www.google.com – adaptado pela autora – 2017

Fonte: www.google.com – adaptado pela autora – 2017

Os  painéis  do  LSF  são  compostos  por  montantes  de  aço  galvanizado,

separados entre si de 400mm ou 600mm esta distância é definida com o cálculo

estrutural e determina a modulação do projeto. O fechamento desses painéis pode

ser feito por vários materiais, mas os mais usados são as placas cimentícias, placas

de OSB (oriented strand board), “siding” vinílico, de madeira ou cimentício e chapas

de  gesso  acartonado.  Segundo  Tamaki  (2015),  os  painéis  não  devem  ficar  em

contato direto com a umidade do piso, na montagem deve usar uma fita seladora

que isola a umidade, proporciona o isolamento térmico e acústico.

Figura 51: Estrutura com contraventamento em X

Figura 52: Esquema de montagem do LSF

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Com relação ao isolamento termo acústico dos painéis em LSF é importante

enfatizar que o conceito de massa não se aplica nesse sistema construtivo. Este

conceito considera que os materiais de grande massa ou densidade são melhores

isolantes.  Os  princípios  de  isolamento  termo  acústico  em  LSF  baseiam-se  em

isolação multicamadas: massa-mola-massa, que consiste em combinar placas leves

de fechamento afastadas, formando um espaço entre os mesmos, preenchido por

material  isolante (lã de vidro) e de acordo com a necessidade utiliza-se diversas

combinações de isolantes ou espessura até atingir o desempenho desejado (figura

53).

Figura 53: Esquema do sistema LSF

Fonte: www.google.com – adaptado pela autora – 2017

O sistema LSF possibilita várias soluções arquitetônicas para cobertura dos

edifícios,  permite  coberturas  inclinadas,  com  tesouras  e  treliças,  substituindo  o

madeiramento  por  perfis  galvanizados.  As  telhas  podem ser  cerâmicas,  de  aço,

cimento e termo isolantes (figura 54).

http://www.google.com/
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Figura 54: Casa no sistema LSF em construção

Fonte: http://www.metalica.com.br/upa-em-steel-frame. Acesso em 2017.

O  LSF  não  impõe  limitações  à  arquitetura,  que  pode  explorar  diferentes

linguagens por isso é indicado para edifícios residenciais, institucionais, industriais,

comerciais e serviços. Nesse contexto foi o escolhido para a escola de educação

infantil  por  se  enquadrar  nos  conceitos  estudados:  modulação  e  flexibilidade  e

atender a proposta de versatilidade, redução de desperdício de material, rapidez de

construção,  custo  competitivo,  sustentabilidade  e  vantagens  em  relação  ao

desempenho acústico e térmico.

4.3 O Partido arquitetônico adotado

Como ideia preliminar do edifício a ser projetado, o partido surge da análise

dos  fatores  que  interferem direta  ou  indiretamente  na  adoção  de  soluções,  que

envolve  fatores  objetivos  e  técnicos,  condicionantes  legais,  climáticas,  locais  e

programáticas,  e  fatores  subjetivos,  como aspectos  conceituais  e  culturais.  Silva

(1991) indica que partido arquitetônico é a consequência formal de uma série de

determinantes, tais como: programação, conformação topográfica e orientação do

terreno, sistema estrutural,  custos, condições das posturas que regulamentam as

construções, além da intenção plástica do arquiteto.

O produto final no processo de projetação é um artefato, um todo, constituído

de  partes  organizadas  que  advêm  da  combinação  de  aspectos  conceituais  e

http://www.metalica.com.br/upa-em-steel-frame
http://www.metalica.com.br/upa-em-steel-frame
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princípios de organização, levando a uma combinação formal. A geração da forma

pode se dar através de quatro métodos – inovativo, tipológico, mimético e normativo,

que  se  assemelham pela  utilização  de  analogias  como  principal  instrumento  de

criação.  Mesmo podendo ser  definidos separadamente,  geralmente  tais  métodos

são combinados na concepção projetual (MAHFUZ, 1995).

O partido adotado nessa proposta configura-se como tipológico na medida em

que se propõe criar um artefato arquitetônico modelo, mas suficientemente flexível

no  aspecto  da  montagem  e  desmontagem  do  bloco  dadas  às  condições  de

implantação  diferenciadas,  e  mimético  onde  a  forma  gerada  advém  de

modelos/objetos existentes – o modelo tipológico da casa.

Como mencionado anteriormente, a formulação do partido surgiu da analogia

formal do edifício com a função a que se propõe, o Lar. Assim, o partido adotado

para a unidade de acolhimento aqui proposta surgiu da “necessidade programática e

do agrupamento de atividades por meio da setorização que levaram à adoção de

blocos  isolados,  mas  que  se  comportam  como  pequenas  partes,  as  quais

conectadas  formam  um  todo.  Essa  conexão  é  realizada  através  de  um  núcleo

central que, pátio coberto que além da função formal de unir as partes, desempenha

o papel funcional de distribuição do fluxo, além de ser o eixo central (Pátio central)

da unidade, sobre o qual os blocos serão dispostos de acordo com a necessidade

do sítio no qual o edifício será implantado. 

Para um dos elementos centrais de nossa proposta – o Pátio, cabe resgatar

as considerações de Reis – Alves sobre esse importante elemento arquitetônico.

Para  a  aceitação  no  Ocidente  da  casa-pátio  oriental  urbana  pode-se
destacar quatro fatores principais:  primeiro,  um espaço psicológico,  onde
um edifício  “introvertido”  proporciona uma maior  privacidade,  vigilância  e
segurança  para  que  o  homem  realize  as  suas  atividades  ao  ar  livre.
Segundo,  por  uma razão  econômica,  algumas  antigas  cidades  e
comunidades foram construídas de modo a formar um anel único, com o
espaço  central  descoberto.  Isto  permitia  uma  densidade  populacional
relativa aliada a um baixo custo de defesa. Como terceiro item destacamos
as condições climáticas, o pátio em lugar da casa isolada com suas quatro
faces expostas ao Sol, ao vento, etc., fazia com que um edifício protegesse
o outro, e este espaço descoberto poderia ser o local onde seria cultivado
as plantas, as águas da chuva seriam recolhidas para o uso doméstico e na
criação  de  um microclima menos hostil  que o externo.  O quarto  remete
às conotações religiosas; este espaço aberto relembra a imagem do homem
no  Paraíso  terrestre.  Acrescentamos  aqui,  um  quinto  fator:  os aspectos
culturais;  cada  povo  interpretou  e  usufruiu  deste  lugar  conforme  as
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particularidades de  suas  tradições.  De  acordo  com Severo9 (1984,  apud
REIS-ALVES, 2005).

Além  dos  aspectos  técnicos  e  formais  discutidos  anteriormente,  o  pátio

adquiriu  status  de protagonista na concepção do partido pela importância que se

quis dar à prática do convívio social no interior da edificação. Detalharemos a seguir

componentes do programa de necessidades para a unidade de acolhimento.

9

SCHOENAUER, Norberg. 6.000 años de hábitat.  De los poblados primitivos a la vivienda
urbana en las culturas de oriente y occidente. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
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5. A PROPOSTA

5.1 Considerações Iniciais

A arquitetura pode ser definida: “como construção concebida com a intenção

de ordenar e organizar plasticamente o espaço,  em função de uma determinada

época, de um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado

programa" (COSTA, 1995 p.608). 

Durante  o  processo  projetual,  objetivaram-se  soluções  que  integrassem

especificamente aos três eixos relacionados nos objetivos específicos (flexibilidade

espacial,  relação  interior-exterior,  conforto  termo-acústico),  que  compreendem  o

contexto  do  anteprojeto  proposto.  Entendemos  que  no  caminhar  projetual

acontecem intervenções, que por vezes nos levam a mudanças contrárias as ideias

iniciais. Porém, não relacionadas aos eixos descritos acima a serem desenvolvidos.

Segundo Lawson, (2011), o Conceito, como já apresentado neste trabalho, é

um  importante  mecanismo  norteador  para  o  projeto.  E,  como  objetivo  a  ser

alcançado, este deve ser configurado como uma resposta adequada as questões

que atuam na tomada de decisões.

5.2 A descrição da proposta a partir dos três eixos

5.2.1 A relação interior – exterior

Inicialmente  alguns  croquis  e  volumetrias  esquemáticas  foram  sendo

realizados,  objetivando  fundamentar  as  decisões.  E,  ao  se  iniciar  os  estudos

preliminares, estava evidente e preciso a necessidade de se criar um espaço que

possibilitasse o convívio, a reunião, os encontros e práticas coletivas dos usuários,

foco principal do projeto. Os estudos iniciais apresentam a ideia de separação dos

setores  em  blocos,  contendo  ao  centro  uma  espécie  de  pátio  –  área  de  lazer,

playground, confinado entre os blocos e onde a partir deste pátio, o direcionamento

dos acessos (Figura 55).
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Figura 55: Estudos em croquis de implantação

Fonte: Acervo da autora - 2016

Claramente  nos  estudos  seguintes,  a  temática  dos  blocos  em  conexão

através  de  caminhos  e  ou  circulações,  tendo  ao  centro  ainda  o  pátio,  porém

deixando os blocos mais soltos. Dessa forma, persiste ainda a concepção em blocos

separados conectados por um pátio central, com os acessos e circulações definidas

(figuras 56 e 57).

Figura 56: Concepção em croquis

Fonte : Acervo da autora - 2016
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Figura 57: Concepção em croquis

Fonte: Acervo da autora – 2016

Todos  os  croquis  desenvolvidos,  repercutiram  na  proposta  que  foi

apresentada  em  Banca  de  qualificação:  O  edifício  pátio,  como  articulador  e

centralizador  de  atividades  dos  blocos  que  compreendem  a  Unidade  de

Acolhimento. Porém, de acordo com as análises da banca, o mesmo apresentou um

pátio confinado entre os blocos, sem relação direta com o exterior (a comunidade) e,

com uma proposta estética inexpressiva e entre outros pontos citados, sendo este

fator relevante para a mudança que condiciona a proposta final apresentada adiante.

A flexibilidade, pouco trabalhada quando apresentada na fase de qualificação, se

configurou apenas em estudos de mudança de layout no bloco de convivência. A

partir dos pontos abordados e orientados a maior aprofundamento nos estudos de

pesquisa,  as  análises  de projeto  seguiram outro  direcionamento inclusive com a

adoção de outro terreno, que será exposto adiante.

Como etapa imediata a qualificação, e durante a disciplina de Ateliê III, foram

realizados outras análises de projeto que condicionaram a desconstruir e mudar a

implantação  até  então  existente,  conforme  recomendações  e  observações  feitas

pela banca de qualificação.

O estudo ainda em terreno anterior,  Av.  Amintas Barros com Rua Hermita

Cansanção,  direcionou  o  pátio  –  playground  para  uma  relação  direta  com  a

comunidade. Dessa forma, objetivando a relação interior – exterior, não só entre os
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blocos que compreendem o programa, como também a relação com a vizinhança de

seu entorno (figura 58).

Fonte: Acervo da autora – 2016

Essa solução espacial acima ainda contribuiu, direta ou indiretamente, para a
aplicação de dois dos três eixos propostos para o desenvolvimento da pesquisa,
uma vez que estabeleceu relação interior-exterior entre os blocos e a comunidade
e  favorece  também  as  variáveis  de  conforto  termo-acústico.  Porém,  a
preocupação com o pátio central desprestigiou a evidência do lar a começar de
sua  composição  formal  em  proposta  anteriormente  apresentada,  uma  forma
inexpressiva,  sem  características  que  identifique  a  identidade  do  lar  e  a
flexibilidade até então limitada as adequações internas de layout.

Ainda nas discussões e estudos da disciplina de Atelier III, outros elementos

foram observados e recomendações foram feitas para a modificação da proposta,

entre elas a de deslocar ainda mais os blocos produzindo um pátio maior, espaços

amplos de convivência.

Dessa forma, na continuação dos estudos e análises em busca da solução

projetual ora pretendida, achou-se por bem procurar outro terreno que oferecesse

melhores condições para o desenvolvimento da proposta, sem perder de vista os

condicionantes normativos do programa social do governo, como a questão de ser

um terreno próximo ou inserido numa região de vulnerabilidade social. Além disso, o

terreno  anterior  não  oferecia  possibilidade  de  expansão,  ao  passo  que  o  novo
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terreno,  agora  na  região  administrativa  norte,  possui  área  total  três  vezes  a  do

terreno anterior. 

A implantação  em novo  terreno,  seguiu  como  princípio  a  setorização  das
atividades e a organização do fluxo, tendo em vista que o equipamento também
deverá  estabelecer  relação  interior  –  exterior  entre  blocos  e  dos  blocos  para
comunidade.  Dessa  forma,  a  distribuição  espacial  no  lote  pode  ser  dividida  em
quatro  setores:  bloco  social  e  serviços,  (com  ambientes  característicos  de  uma
residência e o setor administrativo), bloco convivência, (sala de estudos, biblioteca e
ateliê),  bloco  dos  dormitórios  (suítes  das  crianças  e  berçário),  pátio  coberto  e
playground (brinquedos e casa cabana) (figura 59).

Figura 519: Implantação geral

Fonte: Acervo da autora – 2017

A  área  reservada  ao  playground  encontra-se  com  a  disposição  dos
brinquedos e da casa cabana, onde as crianças podem exercer toda sua ludicidade
no brincar. Este espaço encontra-se com permeabilidade visual para a rua Santa
Inês, propondo a ligação direta com a comunidade, o estabelecimento propriamente
da relação interior – exterior com a comunidade do entorno que vem desde acesso
principal da unidade até o pátio coberto ( Ver prancha 01/07 – Planta de Locação e
Cobertura e  Planta de Situação com Área de Intervenção e Expansão).

Na parte posterior do lote encontra-se a área para ampliação da instituição,
tendo em vista que essa constitui uma futura necessidade para a construção de uma
próxima unidade de acolhimento com faixa etária diferenciada.
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Outrossim,  o  traçado  do  passeio  interno  e  calçadas  seguiram  as  linhas
retilíneas dos edifícios, e como elemento definidor o pátio central caracterizado pelo
caramanchão  circular  e  o  pátio  coberto  com a  tenda  tensionada,  propiciando  a
convivência  das  crianças,  cuidadores  e  familiares  quando  dos  encontros  para
reintegração  dos  laços  familiares.  Todo  perímetro  da  edificação  é  composto  por
árvores e plantas que configuram o paisagismo (figura 60). 

Figura 60: Pátio coberto

Fonte: Acervo da autora – 2017

Os  fechamentos  (muro)  da  unidade  de  acolhimento  institucional  foram
previstos  com  alvenaria  baixa  e  gradil  para  proporcionar  esta  interação  do
pedestre com a edificação – eixo relação interior x exterior, bem como evitar o
obstáculo à ventilação e as visuais. Com estas decisões pretende-se tornar a casa
um polo atrativo e que as crianças possam congregar em momento oportuno de
acordo com as normativas do programa, criando um sentido de pertencimento
para a comunidade.

5.2.2 O conforto termo-acústico

Passando agora para os estudos volumétricos, já explorando soluções que

possibilitem o conforto térmico, objetivando elevar a edificação, como uma forma de

priorizar a fluidez dos os ventos dominantes (figura 61). Esta proposta porém, não foi
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adiante,  haja  vista  a  intenção  de  trabalhar  os  blocos  no  nível  do  térreo,  numa

configuração formal mais coerente com os estudos dos referenciais indiretos.

Figura 61: Croquis de concepção

Fonte: Acervo da autora – 2016

Para  a  implantação  da  unidade  de  acolhimento  institucional  no  terreno
proposto,  agora  região  administrativa  norte,  foram  identificadas  as  condições
ambientais do entorno imediato, uma vez que o entorno é determinante no conforto
ambiental da edificação e a implantação adequada reduz os impactos ambientais.
Portanto, foram analisados estudos de insolação do terreno a partir da carta solar já
analisada  em  capítulo  anterior  deste  trabalho,  a  ventilação  predominante,  as
edificações do entorno e os ruídos do local.

I. O terreno é circundado por ruas classificadas pelo Código de Obras da
Cidade  de Natal  como vias  locais  de  fluxo  ameno de  veículos  e  o
acesso  à  quadra  do  terreno  acontece  pela  Avenida  João  Medeiros
Filho, classificada como via arterial de articulação, com fluxo intenso de
veículos, ônibus e caminhões.

II. A ventilação predominante é sudeste e sul e não existem obstáculos à
penetração de ventos ao lote. O ruído emitido pelos veículos nas ruas
circundantes é de baixo impacto, em que o maior som emitido advém
do tráfego da Avenida João Medeiros Filho.

III. O acesso principal dos usuários à edificação é pela rua Santa Inês,
ficando reservada a rua Hirochi Ienaga destinada ao acesso de serviço
e as vagas de estacionamento para a equipe técnica e os visitantes da
unidade (Ver prancha 01/07).
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Vale ressaltar,  que para a implantação da edificação será utilizado apenas

área parcial do terreno para a edificação, compreendendo 4.608,46 m². A área total

do terreno é de 7.485,48 m². 

Os recuos foram estabelecidos de modo a afastar no limite da necessidade os

blocos  do  entorno,  medida  que  auxilia  no  controle  de  ruídos  e  garante  maior

permeabilidade da ventilação. Além disso, a área verde proposta em todo perímetro,

viabiliza a formação de um microclima satisfatório, bem como ainda a criação de

áreas de convivência sombreadas (figura 62).  

Figura 62: Área verde no perímetro da unidade de acolhimento

Fonte: Acervo da autora – 2017

O bloco social e de serviços teve sua implantação pautada nos estudos da
carta solar, reservando as menores fachadas voltadas para o sentido norte-leste, a
fim de amenizar a incidência da radiação perpendicular às aberturas. Configura-se
como um ponto estratégico, tanto em relação à fácil acessibilidade aos usuários,
aos pais e familiares que precisam ser recebidos na sala da equipe técnica, por
encontrar-se na parte frontal do terreno referenciando-se a Rua Santa Inês (figura
63). Um acesso secundário pela rua Hirochi Ienaga, destinado aos serviços, foi
criado  para  eventual  utilização  por  veículos  de  médio  porte  para  entrega  de
materiais e alimentação que a casa recebe periodicamente. Outrossim, também o
acesso as 14 vagas de estacionamento. 
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Figura 63: Acesso lateral ao setor social à equipe técnica

Fonte: Acervo da autora – 2017

O bloco de convivência encontra-se implantado com orientação solar a oeste
do terreno, com suas aberturas principais voltadas para o pátio coberto (figura 64),
com tenda tencionada para os eventos que apresentem necessidade de espaços
abertos. Em posição extrema, orientado a leste do terreno, o bloco dos dormitórios
com as suítes e berçários das crianças usuárias do programa (figura 65).

Figura 64: Bloco convivência

Fonte: Acervo da autora – 2017
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Figura 65: Bloco dos dormitórios

Fonte: Acervo da autora – 2017

Para todos os blocos foram propostos com beirais de 1,00 m de projeção,
como  elemento  protetor  e  que  gera  sombreamento  a  edificação.  Ressalta-se
também a utilização de esquadrias móveis, tipo tabicão e nos volumes com pé
direito mais elevado o uso do óculo10 com o vidro refletivo,  laminado com alta
refletividade objetivando o bom condicionamento térmico e acústico.

5.2.3 A flexibilidade espacial

Como  já  descrito,  e  englobando  os  princípios  do  conceito  e  partido

arquitetônico, optou-se por distribuir os blocos em torno de um alicerce estrutural,

representado pelo pátio central. 

Quanto ao eixo da flexibilidade, trabalhou-se o princípio do módulo de base

com a possibilidade de desmontar e remontar numa situação de reconfiguração ou

ampliação do espaço, onde para maior êxito do sistema todos os ambientes foram

definidos a partir dessa referência, dos módulos de base tanto em plano quanto na

composição  das  alturas.  Todos  os  ambientes  e  inclusive  os  ambientes  que

compreendem  as  áreas  molhadas,  também  foram  adaptados  conforme  a

10

 Óculo: designa um elemento de arquitetura, sendo uma abertura na fachada ou no interior
que pode ser redonda ou de outras formas, localizada geralmente acima de uma abertura principal ou
inclusa em frontões e frontispícios

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frontisp%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Front%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fachada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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dimensão do módulo de base. A proposta gráfica que acompanha esse volume

apresenta uma sugestão de layout (distribuição espacial) para cada bloco.

Para o anteprojeto da unidade de acolhimento institucional foram utilizados os

chamados  “módulos  de  base”,  formados  por  quadrados  de  1,20m,  e  os  “blocos

modulares 1,2 e 3” que são múltiplos dos módulo de base (3,60m x 4,80m; 2,40m x

4,80m e 3,60m x 7,20m respectivamente) (figura 66). Eles atendem diversos tipos de

sistemas construtivos e de vedação, objetivando assim a questão da flexibilidade

através da montagem e desmontagem dos blocos que compreendem a unidade de

acolhimento em sua totalidade.  A proposta  da flexibilidade através do uso bloco

modular torna-se possível através da utilização do sistema construtivo que venha a

permitir possíveis modificações, quando da ocasião de expansão do programa e de

futuras alterações na configuração de uso.

Fonte
: Acervo da autora – 2017

Dados  os  estudos  de  zoneamento,  a  etapa  primordial  foi  desenvolver  a
implantação relacionando as plantas baixas dos blocos de acordo com a escolha
dos módulos de base, já descritos acima, em estudos de composição entre os três
módulos, numa perspectiva que objetiva a implementação da flexibilidade proposta.
Todas as plantas baixas, dos referidos blocos, foram ajustados mediante junção de
módulos de base (Ver prancha 02/07 – Volume 02).

O Bloco Social  e  de  Serviços,  único  que compreende a  junção dos três

módulos de base, abriga os ambientes destinados à administração da unidade, a

convivência social – salas e espaço de refeições, a guarda municipal necessário a

Figura 66: Composição dos módulos de base
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preservar a segurança dos usuários e funcionários, a cozinha, as dependências

que abrigam os serviços necessários ao funcionamento da casa, os banheiros

adaptados como apoio aos funcionários e usuários da unidade e o acesso a parte

dos serviços quando da entrega de material de expediente, alimentos, suprimentos

necessários a manutenção do programa (figura 67), ( Ver prancha 05/07 – Volume

02).

Figura 67: Acesso a garagem serviço – Bloco social e serviço

Fonte : Acervo da autora – 2017

O Bloco de Convivência, compreende apenas a configuração da junção de
06 módulos de base tipo 02, e abriga os ambientes destinados as práticas de
atividades  pedagógicas  das  crianças,  o  brincar,  estudar,  oficinas  de  pintura  e
leitura. Este espaço, de acordo com a proposta planejada, e além da proposição
flexível do módulo, também dispõe de painéis móveis para uma reconfiguração do
espaço entre a entrada principal e o pátio a frente (figura 68).
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Figura 68: Bloco convivência - módulos de base 02

Fonte: Acervo da autora – 2017

O Bloco dos Dormitórios compreende em sua configuração os módulos de
base 02 e 03, onde em específico cada módulo de base 03 compreende uma suíte
independente, um módulo independente e flexível na proposta para, de acordo
com a possível reconfiguração, ser montado e remontado. Este foi implantado em
mínima inclinação e aberturas voltadas a sul e sudeste (figura 69).

Figura 69: Bloco dos dormitórios – módulo de base 02 e 03

Fonte : Acervo da autora – 2017
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Ressaltamos  a  condição  flexível  dos  módulos,  na  proposição  de

reconfiguração de tais blocos, dadas as necessidades de ampliação, expansão do

programa  ou  readequação.  Tal  função  é  permitida  pela  condição  do  sistema

construtivo, conforme descrito acima.

5.3 Da casa ao lar

O estudo de composição formal, após a banca de qualificação, direcionou a

concepção  da  forma  para  uma  apresentação  estética  mais  caracterizada  e

identificada ao tema e ao seu principal usuário, a criança. Com a definição dos

módulos de base para composição dos blocos, a proposta de volumetria baseia-se

na composição da típica casa de duas águas.  Como uma referência simples e

única à casa, que de forma geral podemos definir como um conjunto de paredes

construídas  pelo ser  humano cuja  função  é  compreender  um  espaço

de moradia para um indivíduo ou conjunto de indivíduos, de tal  forma que eles

estejam  protegidos  dos  fenômenos  naturais  exteriores  (como  a chuva,

o vento, calor e frio, etc.), que estejam abrigados e protegidos contra ataques de

terceiros. NORBERG – SCHULZ (1976) cita “A casa segue sendo o lugar central

da  existência  humana,  o  sítio  onde  a  criança  aprende  a  compreender  sua

existência no mundo e o lugar de onde o homem parte e regressa”, revelando, de

diversas maneiras, as formas de viver da pessoa ou grupo familiar que embaixo de

um teto instalou sua morada permanente.

SACRISTE  (1968),  referencia  que  “Nossas  vidas  estão  inevitavelmente

ligadas à casa. O fervor mais antigo de nossas primeiras vivendas, as imagens

recônditas da infância têm eco em seus muros, às vezes com tênue resplendor de

uma irrecuperável felicidade, outras com a nostalgia do que já não existe ou o frio

desapego por ingratas evocações, já que ela é o cenário do drama cotidiano da

vida”. 

Isto posto, a solução evidenciou a forma que lembra uma casa típica de duas

águas, onde o usuário entenda que além de um abrigo físico, esta torne-se um

verdadeiro lar para as crianças e adolescentes que encontram-se em situação de

risco, algo tão importante para os objetivos deste trabalho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moradia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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O termo lar,  sob outra  perspectiva,  ainda que possa ser  considerado um

sinônimo de casa, apresenta uma conotação mais afetiva e pessoal: é a casa vista

como o lugar próprio de um indivíduo (ou seja, aquilo que constitui seu patrimônio)

onde este  tem a  sua privacidade e  onde  a  parte  mais  importante  de  sua  vida

pessoal  se  desenrola.  Apesar  da modernidade ter  afastado  sobremaneira  o

indivíduo de sua casa (posto que ele passou a vivenciar longos períodos do dia

fora de casa, trabalhando, recreando-se ou circulando pela cidade), o lar sempre

foi  considerado uma referência de identidade para o sujeito, onde você reforça

laços familiares, se sente seguro e acolhido. 

A proposta da instituição da “Casa ao Lar”, não somente pretende atender o

anteprojeto do espaço físico enquanto casa e sim que venha a ser estabelecido o

Lar. O lar identificado a partir  da composição formal da casa, do uso de cores

lúdicas,  de  espaços  para  atividades  físicas,  de  brincadeiras  e  onde  seu

desenvolvimento  efetivado.  O  lar  onde  a  criança  que  chega  vulnerável  e

fragilizada, possa encontrar abrigo e se sentir segura e acolhida pelas pessoas

que ali estejam na configuração de uma família.   

Todos  os  blocos  modulares  fazem  uso  de  alturas  diferenciadas,  também

pautadas na modulação a partir de 1,20m, trabalhando esquadrias em madeira de

lei tipo tabicão e detalhes como óculo em vidro. As coberturas especificadas com a

telha shingle com inclinação de 45% e uso de cores primárias. Em detalhe o Bloco

dos dormitórios, onde cada módulo de base forma uma suíte que atende quatro

crianças e possui uma cama para cuidadora (figura 70).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lugar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lar
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Figura 70: Bloco modular dos dormitórios

Fonte: Acervo da autora – 2017

O Bloco de Convivência (figura 71), compreende apenas a configuração seis
módulos  de  base  tipo  02,  e  abriga  os  ambientes  destinados  as  práticas  de
atividades  pedagógicas  das  crianças.  Este  espaço,  dada  as  circunstâncias,
através de esquadrias móveis se estabelece integração total  com o espaço do
pátio coberto.

Figura 71: Bloco modular de convivência

Fonte: Acervo da autora – 2017
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  de  uma  situação  vivenciada  a  quase  uma  década  dentro  da

Assistência Social do munícipio de Natal, foi possível conhecer, acompanhar e viver

as  rotinas  dos programas assistenciais  com usuários  que vão  das crianças  aos

idosos. Adaptar um imóvel que foi projetado para outro uso, não é tarefa fácil. Os

problemas são diversos,  quando vistoriamos a  possível  casa que será  locada e

rapidamente tem que ser ajustada para ali se instalar os programas e os usuários. 

A realidade nos apresenta casas com uma série de problemas que vão de mal

iluminadas,  desconfortáveis  no  aspecto  térmico  e  acústico,  pouca  ou  quase

nenhuma  ventilação,  rígidas  no  aspecto  físico,  sem  espaços  externos  para  as

atividades de integração dos usuários, desumanizadas de forma geral. 

A atividade de projetar envolve uma multiplicidade de fatores, técnicos e não

técnicos, que devem ser geridos de forma a proporcionar a definição de um objeto

funcional  e  agradável,  mas,  principalmente,  de  modo  a  suprir  as  necessidades
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físicas,  psicológicas  e  sociais  de  seus  futuros  usuários.  Não  somente  que  seja

funcional, que seja antes de tudo de qualidade, humanizada. Sobre a diversidade e

responsabilidade que envolve o fazer arquitetura, Almeida (2002) comenta que o

arquiteto lida como uma série de elementos que vão de uma atmosfera objetiva até

um  patamar  subjetivo:  projeta  para  pessoas  com  diferentes  necessidades

psicofisiológicas,  anseios  e  culturas;  intervém  no  ambiente  natural  que  envolve

variados elementos climáticos, topográficos e geográficos; utiliza-se de diferentes

materiais  e  sistemas  construtivos,  os  quais  possuem  características  e

comportamentos específicos; interfere em eventos sociais, delimitando territórios e

promovendo ou dificultando a acessibilidade. Para o nosso usuário em específico, a

criança de 0 a 6 anos, que chega até nossa unidade de acolhimento totalmente

desestabilizada, a arquitetura pode contribuir enquanto espaço físico para amenizar

a situação emocional existente.

No que refere-se ao anteprojeto, foram pesquisadas as diretrizes projetuais:

flexibilidade através do uso do modulo, relação interior – exterior e conforto termo-

acústico.  Foram  examinadas  as  normas,  projetos  e  obras  que  utilizaram  estas

referências com o objetivo de auxiliar na concepção desta proposta. A modulação

vem contribuir com o anteprojeto em grelha modular de 1,20 x 1,20m inicial, e na

composição dos blocos modulares que compreenderam os ambientes que formam o

anteprojeto da unidade de acolhimento institucional. A flexibilidade foi utilizada como

ferramenta de expansibilidade-redução e integração-segregação dos ambientes.

Com relação ao conforto ambiental, foram observados os aspectos térmico e

acústico com relação ao sítio e o seu entorno. Com base no que foi estudado, foram

utilizadas estratégias para proporcionar conforto aos usuários. A proposta contempla

aberturas  protegidas  pelos  beirais,  espaços  livres  de  circulação,  pátio  coberto,

playground, casa cabana e brinquedos em espaço amplo e aberto visualmente para

o contexto da comunidade. Entretanto, apesar das aberturas poderem contribuir com

a incidência de ruídos externos ao ambiente, para proporcionar o conforto acústico

foram utilizados artifícios como o recuo considerável da edificação para a rua e entre

blocos, esquadrias em madeira e vidro laminado, além de sanduiche de lã de PET

nas vedações do LSF.

Nesse contexto, esta proposta para a unidade de acolhimento institucional foi

concebida em sub módulos autônomos, que podem complementar edificações dos

programas sociais  ou  juntos  formarem uma nova  edificação,  podendo  ainda ser
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executada por etapas. A intenção do referido anteprojeto é que possa ser implantado

em  terrenos  com  diferentes  dimensões  e  configurações,  adaptando-se  aos

condicionantes climáticos do sítio e aos diversos programas sociais que podem vir a

ser executados em terreno próprio da prefeitura e não mais locados.  

Essa  dissertação  pretende  contribuir  com  novos  arranjos  arquitetônicos,

podendo ser referência para outros estudos que enfoquem a flexibilidade, relação

interior-exterior e  conforto  termo acústico aos usuários, três aspectos essenciais,

dentre outros, capazes de humanizar a arquitetura. 

Quanto a pessoal experiência profissional, o trabalho proposto vem muito a

agregar contribuições para o desenvolvimento de propostas na área da assistência

social  e  outras  afins,  tão  carentes  no  aspecto  da  humanização  dos  espaços,

minorando os graves problemas sociais que envolvem crianças e adolescentes em

nossa cidade e no país.  Dessa forma, pretende-se que nossos espaços possam

apresentar propriedade, elementos e critérios que o configurem “Da Casa ao Lar”. 
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