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RESUMO 

Este Projeto Técnico e Memorial Descritivo e Justificativo tem como finalidade propor 

uma instituição de longa permanência para idosos, que possa proporcionar aos 

residentes um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Para tanto, buscou-se 

utilizar conceitos da arquitetura bioclimática e regional, os parâmetros da ambiência, 

do senso de urbanidade e de habitabilidade e do desenho universal. É ainda uma 

reflexão de como a simples aplicação de normas nesse tipo de equipamento de 

atenção ao idoso, não garante um projeto adequado as suas exigências físico-

psicológicas. O projeto técnico foi desenvolvido em nível de anteprojeto, embasado 

em um processo de revisão de literatura interdisciplinar, abrangendo considerações 

gerais sobre o envelhecimento, as instituições de longa permanência no Brasil, 

ambiência para o envelhecimento saudável, acessibilidade e desenho universal, 

docilidade e proatividade do ambiente. Foi realizado também um estudo de 

precedentes arquitetônicos, a compilação dos parâmetros da ambiência, da 

acessibilidade, da humanização para projeto de habitações coletivas, e diretrizes 

para um projeto de baixo impacto ambiental. O uso de ferramentas computacionais 

(CAD, Sketchup, Lumion, Climate Consultant) foi essencial para o desenvolvimento 

da parte gráfica. Destaque para o programa Depth Map, da Sintaxe Espacial, como 

instrumento que possibilitou atestar a privacidade das unidades habitacionais e 

definir a melhor configuração de implantação com vistas a promover uma maior 

integração visual do complexo. O residencial será uma instituição de longa 

permanência para idosos dependentes e independentes, com capacidade para no 

máximo 32 idosos. 

Palavras-chave: Arquitetura Bioclimática, Habitação para Idosos, Ambiência e 

Humanização.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

This Technical Project and Descriptive and Justifying Memorial aims to propose a 

long-term institution for the elderly, which can provide residents with a healthy and 

successful aging. To do so, we sought to use concepts of bioclimatic and regional 

architecture, the parameters of ambience, sense of urbanity and habitability and 

universal design. It is also a reflection of how the simple application of norms in this 

type of equipment of attention to the elderly, does not guarantee an adequate project 

its physical-psychological requirements. The technical project was developed at the 

preliminary design level, based on an interdisciplinary literature review process, 

covering general considerations about aging, institutions of long stay in Brazil, 

environment for healthy aging, accessibility and universal design, docility and 

proactivity of the environment. A study of architectural precedents, the compilation of 

ambience parameters, accessibility, humanization for collective housing design, and 

guidelines for a low environmental impact project were also carried out. The use of 

computational tools (CAD, Sketchup, Lumion, Climate Consultant) was essential for 

the development of graphics. Highlight for the Depth Map program of Spatial Syntax 

as an instrument that made it possible to attest to the privacy of the housing units 

and to define the best deployment configuration in order to promote a greater visual 

integration of the complex. The residential will be a long-term institution for elderly 

dependents and independent, with capacity for a maximum of 32 senior citizens. 

Keywords: Bioclimatic Architecture, Housing for the Elderly, Ambience and 

Humanization. 
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INTRODUÇÃO 

“O intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do 
que se imagina. Quem não tem prazer de penetrar no mundo dos 
idosos não é digno da sua juventude…” (Augusto Cury) 

 

O envelhecimento que em tempos passados era considerado um fenômeno, 

hoje, faz parte da realidade da maioria das sociedades. Segundo dados do IBGE1, 

até o ano de 2050 teremos uma população de aproximadamente 66 milhões e 400 

mil idosos, destes 15 milhões terão idade acima de 80 anos. Com um número cada 

vez maior de idosos, o desafio está em como esse envelhecimento da população é 

sentida e tratada nos países em desenvolvimento, e esse é o caso do Brasil. Nossa 

sociedade não tem tendência a valorizar o idoso como em outras culturas e isso, 

como consequência, deixa-o vulnerável, principalmente quando está inserido num 

contexto de dependência de sua família. E a se julgar pelas projeções estatísticas, 

pode-se prever um aumento considerável na demanda por instituições de longa 

permanência (ILPI)2 nas próximas décadas (TOMASINI et al., 2007).  

A Norma de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil – 

Portaria n° 73/2001, do Ministério de Assistência e Previdência Social, elenca nove 

tipos de serviços voltados a assistência ao idoso: residência temporária; família 

natural; família acolhedora; república; centro de convivência; centro dia; casa lar; 

assistência domiciliar/atendimento domiciliar; atendimento integral institucional. 

Dentre estes, optou-se pelo estudo do espaço arquitetônico para moradia do idoso 

com atendimento integral institucional. 

O serviço de atendimento integral institucional, segundo a Portaria n° 

73/2001, é aquele prestado em uma instituição asilar, prioritariamente aos idosos 

sem famílias, em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços nas áreas: 

social, psicológica, médica, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, 

                                            

1  PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO E IDADES SIMPLES, EM 1º DE JULHO – 
200/2060. Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/ 

2  Instituição de longa permanência (ILPI) é, segundo a Resolução da Diretoria Colegiada - 
RDC n° 283/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), uma instituição 
governamental ou não governamental, de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de 
liberdade e dignidade e cidadania. 
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odontologia e outras atividades específicas para este segmento social.  O tipo 

escolhido foi o da modalidade II que, segundo esta portaria, é a instituição destinada 

a idosos dependentes e independentes que necessitam de auxilio e de cuidados 

especializados e que exijam controle e acompanhamento adequado de profissionais 

de saúde.  

Diante da escolha, deparamo-nos com o desafio de pensar e projetar espaços 

voltados especificamente para idosos, que tornem as soluções espaciais 

facilitadoras e adequadas às suas capacidades físicas e mentais. Embora o assunto 

ainda seja tratado de forma pouco aprofundada, a literatura sobre a arquitetura para 

idoso é ainda mais escassa. Muito pouco, ou quase nada, foi escrito sobre o projeto 

de arquitetura geriátrica, o que dificulta o processo de referências projetuais. O 

arquiteto, então, fica limitado a poucas normas que se restringem a definir quais são 

os serviços de atendimento ao idoso e especificam o conteúdo programático 

arquitetônico mínimo a ser seguido, o que termina por criar ambientes mínimos, 

impessoais e não correspondentes às características que influenciam diretamente 

nas sensações de bem-estar e pertencimento de lugar que um espaço desse tipo 

deve ter. Nesse caso, a falta de parâmetros, abriu a perspectiva para que os 

espaços pudessem ser pensados de forma personalizada, buscando sempre aliar a 

qualidade funcional em sentido mais amplo3, consideradas as necessidades básicas 

e primordiais e utilizando conceitos da ambiência, da humanização da habitação 

coletiva, da arquitetura bioclimática e regional. 

Falar em tornar acessível todo e qualquer espaço e aplicar os conceitos do 

desenho universal até parece óbvio em se tratando de projeto de arquitetura. 

Contudo, quando se trata especificamente da aplicação das regras estabelecidas, 

por exemplo, pela RDC n° 283/20054 e na Portaria n° 73/2001 para o projeto de 

instituições de longa permanência, na prática, verifica-se que estas não têm se 

mostrado muito eficazes. Isso porque a legislação existente que trata do assunto 

                                            

3  Segundo Voordt (2013), em sentido mais amplo, pode-se definir a qualidade funcional da 
edificação como em que medida ela oferece um nível adequado de apoio às atividades desejadas, 
cria um clima interno agradável, tem significado simbólico ou cultural positivo e contribui para o 
retorno econômico favorável e uma proporção otimizada entre preço e desempenho. 

4  Resolução da Diretoria Colegiada nº 283 da ANVISA, de 26 de setembro de 2005. 
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está obsoleta, necessitando de uma revisão, pois contrariam, em alguns aspetos, 

premissas da NBR 9050:20155.  

Para que os espaços sejam acessíveis aos idosos, devem-se considerar os 

quatro componentes da acessibilidade: orientação/informação, deslocamento, uso e 

comunicação; e considerar que os idosos apresentam três necessidades especiais: 

as necessidades físicas, as informativas e as sociais (DORNELES, 2006). É neste 

sentido que se justifica a importância de se conhecer as necessidades dos idosos 

em relação à acessibilidade espacial, para que os ambientes possam promover não 

apenas seu acesso, mas também sua autonomia no uso e participação. 

Os espaços projetados para idosos, e em especial as ILPIs, devem 

apresentar características que influenciem positivamente as necessidades físicas, 

informativas e sociais, para que eles possam preservar a sua autonomia e 

integridade física. Os espaços físicos devem ainda permitir a personalização do 

ambiente para uma maior identidade com um lugar, visto que o sentimento de não 

pertencimento é algo típico na terceira idade. A concepção dos ambientes pode e 

deve, portanto, colaborar com um envelhecimento saudável e bem-sucedido visto 

que qualquer alteração física como ventilação, temperatura, insolação ou ruído pode 

alterar aspectos físicos e ambientais. 

Segundo Araújo (2012), a tradição mostra que as instituições para idosos não 

são bem vistas nos países do hemisfério sul, pois estão associadas a “depósitos de 

velhos”, locais de exclusão, de isolamento ou de dominação, “lugar para morrer”. 

Sejam públicas ou filantrópicas, essas instituições são em geral espaços adaptados 

e não projetados para esse fim, como é o caso da atual Casa de Amparo ao Idoso 

da cidade de Carnaúba dos Dantas/RN. Ou, por fim, existem ainda as de natureza 

privada, não filantrópicas, que apresentam espaços adequados ao idoso, porém não 

são acessíveis a grande parte da população por apresentar um alto custo de 

manutenção a ser pago pelo próprio idoso e seus familiares.  

Diante de todo o contexto apresentado e da complexidade que o tema 

apresenta ficou a indagação: como traduzir os conceitos teóricos interdisciplinares 

que envolvem a gerontologia ambiental em projeto técnico, para que este possa 

                                            

5  Norma Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 
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apresentar espaços que influenciem positivamente nas necessidades físicas, 

informativas e sociais dos idosos? 

A partir desse questionamento, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de 

desenvolver um anteprojeto de uma instituição de longa permanência, de caráter 

público, que abrigasse idosos independentes e dependentes, e que contivesse em 

seu programa áreas de integração social, de assistência de saúde, e de atividades e 

lazer, bem como unidades habitacionais autônomas, que possam abrigar um, dois 

ou até quatro idosos. O residencial foi concebido para ser implantado no município 

de Carnaúba dos Dantas, situado na mesorregião Central Potiguar, microrregião 

Seridó Oriental, do Estado do Rio Grande do Norte. Com uma área de 245,60km² e 

306m de altitude6, foi escolhido pelo desafio de estar localizado dentro da zona 

climática do semiárido rigoroso, com características bem marcantes do clima quente 

e seco: baixa precipitação pluviométrica, altas temperatura médias anuais, alto 

índice de insolação, umidade relativa do ar baixa. Outro motivo para escolha foi de 

ordem afetiva e pessoal. 

Para auxiliar nas tomadas de decisões e na concepção do anteprojeto foi 

necessário: definir o perfil dos idosos que residem nesse tipo de instituição; analisar 

uma configuração mínima de unidade habitacional que possa proporcionar a 

personalização do ambiente, a privacidade e autonomia; e reconhecer estratégias da 

ambiência, da humanização para habitação coletiva, da arquitetura bioclimática e 

regional e traduzi-las em um projeto de arquitetura. 

Para que o anteprojeto da ILPI possa agregar senso de urbanidade e 

habitabilidade, a presente proposta foi desenvolvida em uma área da cidade que 

pode ser explorada de forma mais livre, e por permitir que os idosos residentes 

tenham uma maior integração com a comunidade. A área selecionada foi uma fração 

do terreno público, pertencente ao antigo horto florestal municipal, localizado na Rua 

José Matias, Centro, Carnaúba dos Dantas/RN, por apresentar uma excelente 

qualidade ambiental sem a presença de ruídos, com bastante vegetação e 

ventilação em abundância; por sua topografia plana; e por estar inserido na área 

urbana que contém uma infraestrutura urbana já consolidada: habitação, escola, 

unidade hospitalar e de saúde, comércio, igreja, dentre outros. 

                                            

6  Disponível em: <http://www.carnaubadosdantas.rn.gov.br/turismo/>. Acesso em 22 jul. 2018. 
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Apesar da restrição de bibliografia, o tema inclusão social e o cuidado com o 

bem-estar físico e psicológico do idoso são temas atuais, de caráter urgente e 

relevante. Associado à essa vertente, pode-se afirmar que a concepção de um 

espaço arquitetônico adequado é vista como meio para auxiliar no processo de 

envelhecimento saudável, porque o espaço físico impacta diretamente no idoso e 

está associado a perdas físicas e cognitivas significativas com advém com a velhice. 

Ademais o tema do cuidado com o idoso e a preocupação com o dimensionamento 

de espaços adequados para esse público é também um interesse projetual 

particular. 

A metodologia para a elaboração do projeto técnico e memorial descritivo e 

justificativo considerou duas etapas:  

1) Realização de construção de um referencial teórico-metodológico:  revisão 

bibliográfica sobre o tema; estudos de referenciais projetuais indiretos e um direto; 

escolha de parâmetros gerais para estratégia projetual; estudo dos condicionantes 

legais, ambientais e das estratégias bioclimática para a região Seridó; coleta de 

informações na Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas e na sede do IBAMA, 

em Natal, sobre a possibilidade de implantação do projeto e sobre a situação legal 

do terreno; visita a Casa de Amparo e Proteção ao Idoso José Bernardo “Marimba”, 

em Carnaúba dos Dantas, para compreender o funcionamento e dinâmica dos 

espaços, para determinar o programa de necessidades baseado no público-alvo 

residente na instituição. 

2) Proposição do anteprojeto arquitetônico que uniu os estudos teóricos da 

primeira etapa e a programação arquitetônica baseada: na definição do partido (casa 

de fazenda do Seridó); na definição do sistema construtivo; no programa de 

necessidades baseado adotado tendo como referência a legislação e as 

necessidades do idosos residentes na Casa de Amparo de Carnaúba dos Dantas; 

na definição do conceito; nos condicionantes projetuais; no estudo preliminar da 

unidade habitacional (UH) mínima a partir das normas e do uso da ferramenta 

DephtmapX, da sintaxe espacial, para testar a visibilidade e o nível de privacidade; 

no estudo preliminar da implantação, também com o uso do DephtmapX, para 

estabelecer a melhor setorização dos edifícios como forma de tentar garantir uma 

maior integração, tanto internamente quanto com o exterior. A utilização dos 

programas Climate Consultant 5.3 e NBBR 1.1, para as definições das estratégias 
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bioclimáticas adotadas. O desenvolvimento gráfico do anteprojeto foi feito no 

AutoCad 2014, no Sketchup 2017 e Lumion pro 8.0. 

A partir dessas definições, o memorial descritivo e justificativo foi 

desenvolvido em cinco partes, assim definido: Parte 1 – Construção teórico-

Metodológica; Parte 2 – Aspectos iniciais do projeto; Parte 3 – Programação 

arquitetônica; Parte 4 – Anteprojeto; Considerações Finais. 

A primeira parte consiste numa revisão de literatura, especialmente, sobre o 

envelhecimento e quais aspectos são mais afetados, instituição de longa 

permanência no Brasil, ambiência para o envelhecimento saudável, acessibilidade e 

desenho universal, e docilidade e a proatividade do ambiente.  

A parte dois consiste na escolha dos parâmetros gerais a serem adotados 

para auxiliar no processo de projeto da ILPI e as referências projetuais que 

apresentassem esses parâmetros, bem como para definição do programa 

arquitetônico.   

A terceira parte descreve a programação arquitetônica seguida, iniciando pelo 

partido adotado, o sistema construtivo utilizado, o programa arquitetônico, e a 

escolha do conceito. 

A quarta parte do memorial compreende a descrição do anteprojeto 

arquitetônico Complexo Residencial Parque das Algarobas, mostrando quais foram 

os condicionantes projetuais, os estudos preliminares da unidade habitacional – UH 

e da implantação e a apresentação do anteprojeto. 

A última parte contém as principais conclusões sobre a pesquisa realizada, e 

como o Mestrado Profissional contribuiu para o novo modo de ver o projeto e o todo 

o processo envolvido para o seu desenvolvimento. 
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PARTE 1 – CONSTRUÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Para entender a complexidade do tema foi necessário fazer uma busca 

refinada em livros, artigos, dissertações e trabalhos institucionais, que servissem 

como base teórica para o desenvolvimento do projeto, e é disso que trata esse 

primeiro capítulo. Três temas foram essenciais para o estudo teórico: considerações 

sobre o envelhecimento, às instituições de longa permanência no Brasil, ambiência 

para o envelhecimento saudável, acessibilidade e o desenho universal, e a 

docilidade e a proatividade do ambiente.  

1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

 

Segundo Araújo (2012, p. 46), as mudanças no perfil dos idosos brasileiros, 

com o aumento da expectativa de vida e longevidade, desenvolvem-se com muita 

velocidade e mostram ser essencial planejar serviços psicogerontológicos que 

contemplem o novo perfil dos velhos longevos que apresentam dificuldades 

funcionais, cognitivas e emocionais. Ainda segundo a autora (2012, p.47), de acordo 

com as projeções estatísticas, a tendência é que se viva mais; entretanto, a 

sociedade deve entender que a velhice é um processo de contínuas mudanças, e os 

longevos merecem cuidados específicos que promovam existência digna e 

saudável. Mas a questão é bastante complexa, pois hoje vivemos com um panorama 

de diversas velhices e fica a indagação: como definir e entender as diversas 

velhices? E o que é a velhice? 

Para Araújo (2012, p.48), a dificuldade em definir o que é normal no 

envelhecimento levou os geriatras Fox e Hollander (1990) a introduzir o conceito de 

envelhecimento normativo, primário e secundário. O normativo seria a definição 

estabelecida em leis e normas, como por exemplo, a do Estatuto do Idoso 7. O 

primário seria universal, presente em todas as pessoas, geneticamente determinado 

ou pré-programado. O secundário resultaria de algumas influências externas, sendo 

                                            

7  Para a Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - as pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos são reconhecidas como idosas. Entretanto, alguns direitos como a gratuidade no 
transporte coletivo público urbano e semiurbano só é concedida aos maiores de 65 anos. 



Parte 1 – Construção teórico-metodológica 

21 

 

variável em indivíduos de distintos meios; receberia influência de fatores 

cronológicos, geográficos e culturais. Com isso percebemos que: 

 

 “o envelhecimento pressupõe a ocorrência de modificações em 
vários níveis. As mudanças ocorrem para todos, mas em momentos 
e intensidades diferentes, e dependem de características genéticas, 
ambientais e sociais. O envelhecimento é, portanto, um híbrido 
biológico-social. A velhice, assim como a infância, a adolescência ou 
a vida adulta, não é uma propriedade que os indivíduos adquirem” 
(GAMBURGO, et al., 2009) 

 

Para Paschoal (apud DORNELLES, 2006, p. 22) são seis as maneiras de se 

envelhecer: biologicamente, socialmente, intelectualmente, economicamente, 

funcionalmente e cronologicamente. O envelhecimento biológico é um processo 

contínuo durante a vida, podendo ter início na puberdade, ou até mesmo desde a 

concepção; no envelhecimento social as características percebidas como sendo de 

pessoas idosas podem variar conforme o quadro cultural, o transcorrer das gerações 

e as condições de vida e trabalho da sociedade na quais estas estão inseridas; já o 

envelhecimento intelectual ocorre quando a pessoa começa a ter lapsos de 

memória, dificuldade de aprendizado e falhas de atenção, orientação e 

concentração; o envelhecimento econômico ocorre quando a pessoa deixa de ser 

economicamente ativa, ou seja, quando se aposenta, já o envelhecimento funcional  

ocorre quando a saúde física e mental começa a se deteriorar, tornando-o 

dependente de outros para o cumprimento de suas necessidades básicas ou de 

tarefas habituais; e o envelhecimento cronológico depende do desenvolvimento 

socioeconômico de cada sociedade, sendo, portanto, uma definição arbitrária. 

Apesar de ser um critério impreciso, é o mais utilizado, devido à necessidade de 

delimitação da população em pesquisas epidemiológicas ou com propósitos 

administrativos, de planejamento e de oferta de serviços. 

Dorneles (2006) afirma que outra maneira de se entender o envelhecimento e 

as mudanças que ocorrem com os indivíduos com o passar do tempo, devem passar 

por três aspectos fundamentais: socioeconômico, psicocognitivo e 

biológico/funcional. No aspecto socioeconômico, as mudanças significativas estão 

relacionadas a aposentadoria, pois ele cria um sentimento de inutilidade e exclusão 

como membro produtivo da sociedade. Outro fator que influencia neste aspecto é o 

crescimento de famílias nucleares cada vez menores “onde os poucos filhos, 
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atarefados demais com suas responsabilidades laborais e, portanto, sem tempo para 

dar atenção aos idosos e, sem pessoas para cuidar dos idosos debilitados nos 

domicílios, podem cometer violência física ou psicológica contra o idoso.” (MAZZO, 

apud DORNELLES, 2006, p. 24). E é nesse cenário que entram as “internações” nas 

ILPIs. Fatores como, aumento de gastos com a saúde e a inversão de papel familiar 

do idoso também contribuem com as mudanças. No aspecto psicocognitivo, ainda 

segundo Dorneles (2006), além de alterações na inteligência, na memória, 

aprendizagem e no tempo de reação, pode ocorrer mudança de personalidade, 

fazendo com que o idoso se sinta socialmente marginalizado. Aqui pode ocorrer 

declínio nas aptidões psicomotoras relacionadas à coordenação, à agilidade mental 

e aos sentidos. Ocorre também fadiga mental, desinteresse, diminuição da atenção 

e de concentração.  

É comum, também, verificar algumas anomalias de caráter e mudanças na 

personalidade em idosos como: desconfiança, irritabilidade, agressividade, angústia 

e indocilidade (SIMÕES e MEIRELES, apud DORNELES, 2006, p. 25). Percebe-se 

também que eles podem apresentar baixa autoestima em função das modificações 

sociais e psicológicas (DORNELES, 2006). E por fim, no aspecto biológico/funcional, 

diversas alterações são evidenciadas. Estas podem variar de pessoa para pessoa e 

são influenciadas pelas condições físicas internas, pelo meio ambiente em que o 

sujeito está inserido e seu estilo de vida. As mudanças mais evidentes ocorrem com 

a aparência do indivíduo: os cabelos e pelos embranquecem, a pele se enruga, os 

dentes caem, há um engrossamento das pálpebras superiores, o lábio superior 

míngua, o lóbulo da orelha aumenta, o tórax diminui dez centímetros nos homens e 

quinze nas mulheres, a largura dos ombros se reduz e a bacia aumenta, o esqueleto 

sofre de osteoporose, entre outros. (BEAUVOIX, apud DORNELES, 2006, p. 25) 

Diante desses aspectos é importante e urgente garantir ao idoso residente em 

uma ILPI um envelhecimento bem-sucedido e saudável. Segundo Tomasini et. al. 

(2007, p.90): 

 “A definição de envelhecimento bem-sucedido descrito por Rowe e 
Kahn está ligada aquelas pessoas que apresentam um baixo risco de 
doença e incapacidades; que estão utilizando ativamente habilidades 
de resolução de problemas, conceptualização e linguagem; que 
estão mantendo contatos sociais e estão participando em atividades 
produtivas”.  

E para isso a arquitetura deve vir como meio modificador do pensar os espaços para 

o idoso. O desenho para a composição arquitetônica deve servir para dar ao projeto 
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de habitação coletiva para idosos aspectos como independência (autonomia), 

privacidade, sociabilidade, interação entre eles e entre eles e a família e a 

sociedade, e identidade de lugar. 

 

1.2. AS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NO BRASIL 

 

Normalmente se associa instituições a imagens negativas e preconceituosas. 

O fenômeno se reporta à palavra “asilo”, que designava local para atendimento de 

idosos, crianças, mendigos e portadores de necessidades especiais (físicas e 

mentais). O asilo visava ajudar humanitariamente os carentes, mas os afastava do 

ambiente social (ARAÚJO, 2012, p.27). E ainda é sob essa ótica que a Instituição de 

Longa permanência é vista e sentida pela sociedade. O fato é que com os avanços 

da medicina e melhores condições de vida da população tiveram reflexo sobre o 

aumento da média de vida do brasileiro de 45,5 anos de idade, em 1940, para 72,7 

anos, em 2008, ou seja, mais de 27,2 anos de vida (SILVA, 2013, p. 17). E a se 

julgar pelas projeções estatísticas, que apontam para o envelhecimento da 

população brasileira e, principalmente, para o grande aumento da população acima 

de oitenta anos de idade, pode-se prever um considerável aumento na demanda por 

instituições de longa permanência nas próximas décadas (TOMASINI; ALVES, 2007, 

p.89). 

No Brasil, o primeiro asilo surgiu em 1790 quando, a mando da Corte 

Portuguesa, foi edificado (ARAÚJO, 2012). Ele tinha como finalidade acolher idosos 

portugueses que haviam lutado na Guerra dos Sete Anos. Segundo Araújo (2012, 

p.27) esse asilo seguiu o modelo de “Hôtel des Invalides” de Luís XIV. Com a vinda 

da família real portuguesa em 1808, a casa serviu de moradia para o médico do rei e 

os idosos que ali residiam foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia. Só 

em 1841 foi construído o Asilo dos Inválidos da Pátria. 

Para Araújo (2012), a trajetória dos asilos brasileiros buscava soluções no 

atendimento à problemática da pobreza e de doenças, acolhendo os excluídos pela 

sociedade até o século XVIII. No século XIX, entretanto, a partir dos avanços na 

medicina e nos tratos com a higiene, “surgiram práticas de atendimento 

especializado aos distintos grupos de indivíduos acolhidos nos asilos [...] diante das 

inovações, as instituições voltadas ao atendimento dos velhos passaram a se 
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denominar Asilo de Mendicidade” (ARAÚJO, 2012, p.28). No século XX, a velhice 

passou a ser associada não somente às instituições relacionadas ao tratamento dos 

idosos desamparados, mas aos velhos com recursos financeiros (GROISMAN, apud 

ARAÚJO, 2012). Nesse interim, surgiram as casas geriátricas, os residenciais para 

idosos, os hotéis geriátricos, as casas de repouso, tanto filantrópicas como privadas 

com fins lucrativos. 

A Instituição de Longa Permanência possui o papel de atuar como facilitadora 

do processo de envelhecimento, ao promover atividades que tragam satisfação 

pessoal e estímulo aos residentes. Para isso, é necessário envolver os próprios 

idosos no planejamento de atividades que lhes agradam e atendem aos seus 

objetivos individuais. Além disso, essas instituições devem minimizar os prejuízos da 

institucionalização aos idosos, tais como as perdas da autonomia e identidade e a 

segregação social, além de promover a qualidade de vida e as oportunidades de 

crescimento pessoal de seus residentes (TOMASINI; ALVES, 2007) 

O desafio hoje é ainda segundo Tomasini e Alves (2007), refletir sobre os 

novos papéis a serem desenvolvidos pelas instituições de longa permanência, não 

apenas no sentido de reduzir esses prejuízos, mas, também, de promover a 

qualidade de vida e o crescimento pessoal de seus residentes. E a arquitetura pode 

contribuir bastante com essa mudança de paradigma com ambientes dotados de 

características que estimule a independência, a interação e o bem-estar do idoso. 

No entanto, a tarefa de projetar ambientes para usuários idosos ainda é tratada de 

forma bastante superficial, visto que as suas necessidades são quase sempre 

comparadas e reduzidas às necessidades dos portadores de deficiência (TOMASINI, 

2005), e os órgãos de controle se limitam a fiscalizar o cumprimento mínimo da 

norma, principalmente as de questões sanitárias. Muito embora a Portaria nº 

73/2001 traga em seu escopo que: 

 

 “As exigências de conforto e acessibilidade não podem ser 
consideradas um requinte construtivo, mas sim devem ser 
entendidas como elementos de qualidade de vida e condição de 
autonomia para os idosos [...] as propostas espaciais devem orientar-
se no sentido de estimular aptidões e capacidades próprias dos 
idosos, melhorando as comunicações e a manipulação de objetos 
cotidianos.” (BRASIL, 2001, p.96.) 
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1.3. AMBIÊNCIA PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL  

 

Ao se pensar em ambientes para abrigar serviços para idosos, o senso 

comum tende a adotar modelos dentro do antigo conceito de hospitalidade, que 

segundo Bestetti (2006, p.123) “implicava basicamente em oferecer serviços 

corretos, considerando atendimento pessoal, higiene e alimentação”. Contudo, a 

sensação de satisfação humana com relação à percepção de conforto dos espaços 

foi modificada, pois entrou em cena um novo elemento que ampliou essa visão:  a 

percepção ambiental. 

O conceito de percepção ambiental tem sido compreendido e definido, 

fundamentalmente, de duas maneiras: uma cujo conceito é relacionado à interação 

entre o usuário e o ambiente, exclusivamente através dos cinco sentidos básicos 

(visão, olfato, audição e tato); A outra, relacionado à interação entre o ambiente e o 

usuário, através dos cinco sentidos básicos e de outros fatores tais como memória, 

personalidade, cultura (REIS; LAY, 2006). E é baseado nesse segundo conceito de 

percepção que o estudo da ambiência encontra terreno fértil. 

Segundo Bestetti (2006), falar em ambiência envolve pensar no bem-estar 

individual, através do equilíbrio de elementos que compõem os espaços 

considerando percepção espacial e orientação, conforto e qualidade ambiental, 

acessibilidade e segurança ergonomia e Desenho Universal. Portanto, para a autora, 

a relevância da ambiência para a arquitetura refere-se à atenção a ser dada aos 

aspectos extrínsecos ao homem e como eles influenciam no seu envelhecimento, 

em busca da qualidade no encontro físico entre os membros da sociedade. Nesse 

contexto, a Gerontologia Ambiental 8 tem um papel importante. Isso porque ela 

analisa as condições de ambiência do espaço construído para a utilização do 

indivíduo e determina as condições de conforto e segurança necessárias para o 

bem-estar (BESTETTI, 2006). 

A ambiência já é tratada na Resolução da ANVISA - RDC n° 283/2005, em 

seu item 4.3.3., onde diz que seja promovida “ambiência acolhedora” nas instituições 

de longa permanência. De uma forma geral, a Portaria n° 73/2001, quando fala em 

                                            

8  A Gerontologia Ambiental pode ser entendida como campo de estudo destinado à descrição, 
explicação, transformação ou otimização da relação entre as pessoas idosas e seu entorno 
socioespacial. 
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seu escopo sobre “necessidades de conforto e de acessibilidade”, também trata da 

ambiência. Entretanto a ambiência, citada nos dois instrumentos, não é conceituada. 

Na busca pelo conceito de ambiência, foi levado em consideração que cabe 

as secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal legislar sobre o 

funcionamento 9 , fiscalização e licenciamento 10  das instituições de longa 

permanência. Para isso, utilizou-se o conceito e os critérios de ambiência 

estabelecidos nas Cartilhas da Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS, 

do Governo Federal, além de algumas  regras já contidas na Portaria n° 73/2001. 

O Caderno de Textos: Cartilhas da Política Nacional de Humanização – 

Humaniza SUS, editado em 2011, entende ambiência como sendo: 

 

“Ambiente físico, social, profissional e de relações interpessoais que 
deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção 
acolhedora, resolutiva e humana. Nos serviços de saúde a ambiência 
é marcada tanto pelas tecnologias médicas ali presentes quanto por 
outros componentes estéticos ou sensíveis apreendidos pelo olhar, 
olfato, audição, por exemplo, a luminosidade e os ruídos do 
ambiente, a temperatura, etc. Muito importante na ambiência é o 
componente afetivo expresso na forma do acolhimento, da atenção 
dispensada ao usuário, da interação entre os trabalhadores e 
gestores. Devem-se destacar também os componentes culturais e 
regionais que determinam os valores do ambiente.” (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2011, p. 14) 

 

Para o Humaniza SUS, a arquitetura nos espaços de saúde deve ir além da 

composição técnica, simples e formal dos ambientes, e devem considerar as 

situações 11  que são construídas nesse espaço. A ambiência aqui é tratada, 

primordialmente, em três eixos que devem estar sempre juntos na composição da 

ambiência. São eles: o espaço que visa a confortabilidade focada na privacidade e 

individualidade dos sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente que 

interagem com as pessoas – cor, cheiro, som, iluminação, morfologia, dentre outros - 

                                            

9  A RDC n° 283/2005 da Anvisa, em seu Art 2/ diz que “as secretarias de saúde estaduais, 

municipais e do Distrito Federal devem implementar procedimentos para a adoção do Regulamento 
Técnico estabelecido por esta RDC, podendo adotar normas de caráter suplementar, com a finalidade 
de adequá-los às especificidades locais.” 

10  O Decreto n° 8.553/2008 do município de Natal estabelece que “a Secretaria municipal de 

Saúde, através do órgão competente de Vigilância Sanitária, responsabilizar-se-á pela execução das 
atividades de inspeção e licenciamento destes estabelecimentos no município de natal.” 

11  Na cartilha essas situações “são construídas em determinados espaços e num determinado 
tempo, e vivenciadas por uma grupalidade, um grupo de pessoas com seus valores culturais e 
relações sociais.”  
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e garantindo conforto aos trabalhadores e usuários; o espaço que possibilita a 

produção de subjetividade – encontro de sujeitos – por meio da ação e reflexão 

sobre os processos de trabalho; e o espaço usado como ferramenta facilitadora do 

processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos, o atendimento 

humanizado, acolhedor e resolutivo (BRASIL, Ministério da saúde, 2011, p.121-122); 

Em cada um desses eixos são apontadas diretrizes a seguir para se chegar a 

ambiência, sendo a confortabilidade a mais pertinente ser adaptada para um projeto 

de uma instituição de longa permanência. Aliado a isso, parâmetros de 

acessibilidade e Desenho Universal e conceitos como o da “docilidade ambiental”, 

que serão apresentados ao longo deste memorial, são essenciais para dar subsídios 

para um bom projeto. 

Quando fala em confortabilidade, o texto sobre Ambiência diz que: 

 

 “existem componentes que atuam como modificadores do espaço, 
estimulando a percepção ambiental e, quando utilizados com 
equilíbrio e harmonia, criam ambiências acolhedoras, propiciando 
atribuições significativas no processo de produção de saúde” 
(BRASIL, Ministério da saúde, 2011, p. 122).  

 

Esses componentes modificadores do espaço são: a morfologia, a luz, o cheiro, o 

som, a sinestesia, a arte, a cor, o tratamento das áreas externas, a privacidade e 

individualidade e confortabilidade. 

Na morfologia as formas, dimensões e volumes configuram e criam espaços, 

que podem ser mais ou menos agradáveis às pessoas ou mais ou menos 

adequados as pessoas. 

 A iluminação, seja ela natural ou artificial, se caracteriza pela incidência, 

quantidade e qualidade. Ela é essencial para a realização das atividades e pode ser 

utilizada para a composição de uma ambiência mais aconchegante. Uma iluminação 

artificial bem trabalhada pode facilitar as atividades dos usuários e garantir 

privacidade quando necessário. A iluminação natural deve ser garantida a todos os 

ambientes, como forma de nortear o usuário quanto à noção de tempo – dia e noite, 

chuva ou sol – como forma de influenciar no seu estado de saúde. 

No componente cheiro, deve sempre se considerar os odores que podem 

compor o ambiente, que podem a vir interferir ou não no bem-estar das pessoas. Ele 

é importante, pois pode influenciar tanto negativamente quanto positivamente nas 
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sensações físicas e psicológicas. Podem ainda remeter a sensações e lembranças. 

Já para a questão do som é importante considerar a proteção acústica que garanta a 

privacidade e o controle de alguns ruídos. 

A sinestesia diz respeito à percepção do espaço por meio dos movimentos, 

assim como superfícies e texturas. Espaços amplos demais ou apertados demais 

podem influenciar na percepção positiva ou negativa, assim como ausência ou 

excesso de textura pode causar desconforto; a componente arte pode ser utilizada 

como meio de inter-relação e expressão das sensações humanas. 

As cores podem estimular nossos sentidos e nos encorajar ao relaxamento, 

trabalho, ao divertimento, ao movimento. Pode induzir à vontade de se alimentar, 

pode nos fazer sentir mais frio ou mais calor, alegria e tristeza. As cores podem 

também ser utilizadas para compensar a falta de luz ou minimizar seu excesso visto 

que elas refletem ou absorvem luz. 

O tratamento das áreas externas (jardins, áreas com bancos, hortas) podem 

se tornar áreas de estar e relaxamento. Caminhos, locais de passagem, áreas 

externas multifuncionais 12  podem configurar-se como espaços de experiências e 

trocas, contribuindo assim para a produção de saúde e bem-estar; a componente 

privacidade diz respeito à proteção da intimidade do usuário, garantindo que ele 

tenha seu espaço não devassado mesmo em companhia de outro.  

Já a individualidade diz respeito ao atendimento personalizado, pois cada 

pessoa é única e tem suas particularidades. A cartilha diz que  

 

“A arquitetura tem também seu papel no respeito à individualidade 
quando se propõe, por exemplo, a criar ambientes que ofereçam ao 
paciente espaço para seus pertences, para acolher a sua rede social, 
entre outros cuidados que permitam ao usuário preservar a sua 
identidade.” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2011. p.123) 

 

Criar espaços coletivos que garantam privacidade e individualidade é um grande 

desafio quando se trata do projeto de uma ILPI. 

E por fim, a confortabilidade que deve ser encarada como a possibilidade de 

trazer para esse espaço projetado referências sobre o cotidiano, cultura e desejos 

do usuário. Nesse sentido, pensar em confortabilidade dentro do conceito de 

                                            

12  Áreas para diferentes práticas de convívio e interação, incluindo atividades físicas, 

relaxamento, alongamento, ginástica, dentre outros 
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ambiência é tentar resgatar o vínculo do idoso com o seu mundo e que ele possa 

identificar suas referências de vida nos espaços. A cartilha diz que: 

 

“Nesse sentido, é importante que, ao criar essas ambiências, se 
conheçam e, respeitem os valões culturais referentes à privacidade, 
autonomia e vida coletiva da comunidade em que se está atuando. 
Deve-se construir ambiências acolhedoras e harmônicas que 
contribuam para a promoção do bem-estar, desfazendo-se o mito 
desses espaços que abrigam serviços de saúde frios e hostis.” 
(BRASIL, Ministério da Saúde, 2011. p.123) 

 

1.4. ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL  

Falar em acessibilidade para espaços geriátricos parece redundância. Como 

dito anteriormente, a própria Portaria n° 73/2001 diz que acessibilidade e conforto 

não devem ser considerados “requinte construtivo”. A acessibilidade é, portanto, 

elemento obrigatório nos espaços geriátricos. Entretanto reduzir a acessibilidade do 

idoso ao que diz a NBR 9050:2015, por exemplo, é não levar em consideração que 

ele tem aspectos psicognitivo e biológico/funcional que merecem adaptações 

específicas que podem estar contidas ou não na norma de acessibilidade. Tanto que 

o Decreto Municipal nº 8.553/2008 estabeleceu em seu item 13.5 que “as rampas 

deverão apresentar inclinação máxima de 5%”, enquanto a inclinação máxima de 

rampa pela NBR 9050:2015 é de 8,33% para novas construções, e de 12,5% para 

reforma.  

A Human Factors and Ergonomics Society tem dados disponíveis sobre 

pessoas entre 65 e 79 anos e apurou que além da diminuição da acuidade visual, 

interferindo até na distinção de algumas cores, A redução da força nos membros e o 

enrijecimento das articulações também criam dificuldades nos movimentos, além de 

haver outras modificações físicas (BESTETTI, 2006,p. 118): a força das mãos é 

reduzida em cerca de 16-40%; a força dos braços e das pernas é reduzida em cerca 

de 50%; a capacidade pulmonar é reduzida em cerca de 35%; a maioria das 

dimensões corporais diminui com o aumento da idade; o nariz e as orelhas 

aumentam em largura e comprimento; o peso pode aumentar 2 kg a cada dez anos. 

Com isso aumenta as chances do risco de acidentes como quedas, 

atropelamento, vertigens, desequilíbrios, dentre outros, caso os espaços a serem 

projetados não levem em consideração a especificidade do idoso. A acessibilidade 

aqui deve ser encarada com um olhar mais abrangente, voltada para o conceito de 
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Desenho Universal. As normas técnicas devem constituir como referencial mínimo 

para garantir funcionalidade, embora não qualidade e conforto (CAMBIAGHI, 2012). 

O conceito de Desenho Universal é uma evolução do conceito de desenho 

livre de barreiras, adotado inicialmente nos Estados Unidos. Universal por se 

destinar a qualquer pessoa e por ser fundamental para tornar possível a realização 

de ações essenciais praticadas na vida cotidiana, o que é uma consolidação dos 

pressupostos dos direitos humanos (CAMBIACHI, 2012). Ele é composto de sete 

princípios que, quando implementados, garantem que o espaço seja plenamente 

acessível. São eles:  

O Uso Equitativo: o projeto não pode criar desvantagens ou estigmatizar 

qualquer grupo de usuários. Seu desenho deve ser utilizável por pessoas com 

habilidades diversas e prover os mesmos significados de uso para todos os 

usuários: idêntico quando possível, equivalente quando isso não for possível;  

A Flexibilidade de Uso: o projeto precisa ser adaptado a um largo alcance 

de preferências e habilidades individuais e possibilitar que o usuário faça sua 

escolha na forma de utilização;  

O Uso Intuitivo: o projeto deve ser criado de modo a ser de fácil 

entendimento, independentemente da experiência prévia, conhecimento, linguagem 

e grau de concentração dos usuários, eliminando qualquer complexidade 

desnecessária;  

A Informação Perceptível: o projeto comunica, necessariamente, 

informações efetivas ao usuário, independentemente das condições do ambiente e 

das habilidades sensoriais de cada um;  

A Tolerância ao Erro: o projeto minimiza os riscos e as consequências 

adversas de acidentes, organizando de forma mais protegida os elementos que 

oferecem algum perigo em potencial;  

O Baixo Esforço Físico: o projeto deve ser usado de forma eficiente e 

confortável, exigindo um mínimo de energia, e permitindo que o usuário mantenha a 

posição do corpo neutra e a força utilizada seja de moderada intensidade;   

O Tamanho e Espaço para Acesso e Uso: tamanho e espaços apropriados 

para acesso, manipulação e uso, independentemente das dimensões do corpo, 

postura ou mobilidade do usuário. 

 



Parte 1 – Construção teórico-metodológica 

31 

 

1.5. A DOCILIDADE E A PROATIVIDADE DO AMBIENTE 

 

Segundo Tomasini e Alves (2007), a preocupação com os prejuízos que a 

institucionalização pode acarretar em idosos, se reflete nas políticas públicas 

recentes, que procuram, cada vez mais, estimular a permanência dessas pessoas 

junto à família. Entretanto, vários fatores estão levando mais idosos a serem 

institucionalizados e, portanto, é necessário se pensar a instituição de longa 

permanência de forma que todos os prejuízos sejam minimizados. 

A partir da necessidade de compreender o processo de institucionalização, 

surgiram teorias acerca de como os fatores ambientais podem afetar o 

comportamento das pessoas idosas. Lawton 13 foi um dos primeiros a estudar a 

interação pessoas-ambiente na velhice, desenvolvendo o Modelo Ecológico da 

Competência-Pressão. Esse modelo leva em conta a competência de um indivíduo 

para lidar com a pressão ambiental. De acordo com o referido modelo, os aspectos 

que predizem a adaptação ambiental dos idosos são a sua competência individual e 

a pressão exercida pelo meio ambiente em que se encontram. Exigências 

excessivas do meio face às competências provocam resultados negativos e stress, 

sendo que exigências inadequadas conduzem à perda de competências por falta de 

usos (FARIA; CARMO, 2015) O Modelo Ecológico, então, resultou em duas 

proposições: a proposta da docilidade do ambiente e a proposta do ambiente 

proativo.  

Para Tomasini e Alves (2007), a docilidade do ambiente diz respeito aos 

benefícios que idosos com déficits diversos podem ter em seus resultados 

adaptativos na medida em que o ambiente atua como auxílio protético, ou seja, o 

ambiente agiria como reabilitador das funções perdidas pelos idosos. O ambiente 

atuaria, então, na compensação das perdas inerentes ao envelhecimento e isso 

                                            

13  M. Powell Lawton, PhD (1923-2001), o editor fundador da Psicologia e Envelhecimento 
(1986-1991), morreu em 29 de janeiro de 2001, de um tumor no cérebro. Os estudos inovadores do 
Dr. Lawton sobre a psicologia ambiental da vida adulta e as necessidades dos pacientes de 
Alzheimer e seus cuidadores, bem como seu interesse contínuo em investigar áreas de saúde e bem-
estar no envelhecimento, desempenharam um papel importante na melhoria da qualidade vida de 
pessoas idosas. Dr. Lawton foi um forte defensor das necessidades das pessoas idosas. Foi 
delegado da Conferência da Casa Branca sobre o Envelhecimento em 1971, membro do Comitê 
Técnico Nacional sobre Habitação, e presidente em 1996 do Comitê Ad Hoc sobre Questões do 
Adulto Antigo da APA. Além de suas realizações acadêmicas, o Dr. Lawton foi um mentor 
maravilhoso e amigo de muitos em gerontologia. Ele foi verdadeiramente um gigante e será muito 
perdido. (Registro do banco de dados PsycINFO (c) 2016 APA, todos os direitos reservados) 
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criaria uma capacidade adaptativa. Segundo os autores, Lawton considera que o 

ambiente que apresenta docilidade - aquele que causa menor impacto sobre o 

comportamento do usuário - pode exercer três tipos de funções: manutenção, 

estimulação e suporte.  

Já a proatividade do ambiente, significa que este deve também ser 

estimulante, incentivando o idoso a manter sua capacidade funcional tanto quanto 

possível. Essa proatividade estimularia na manutenção das capacidades ainda 

existentes de idosos independentes ou semi-dependentes, por exemplo, melhorando 

em muito a sua condição de bem-estar na instituição (TOMASINI; ALVES, 2007). 

Diante do que foi visto, a docilidade e a proatividade ambiental são conceitos 

que, agregados a ambiência e a acessibilidade e desenho universal, podem gerar 

espaços adequados ao desenvolvimento saudável do idoso institucionalizado, 

mantendo as suas funções quando ainda presentes, estimulando que essas não 

sejam perdidas com o uso do ambiente, e dando o suporte necessário quando as 

perdas já fazem parte do indivíduo que nele desenvolve suas atividades.  
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PARTE 2 – ASPECTOS INICIAIS DO PROJETO 

Neste capítulo ilustraram-se quais parâmetros gerais foram considerados 

importantes para compor o processo de projeto do Complexo Residencial Parque 

das Algarobas. Para tanto, foram selecionadas quatro categorias de parâmetros, que 

melhor pudessem agregar valor ao projeto. São eles: Parâmetros para a Ambiência; 

Parâmetros para a Acessibilidade; Parâmetros para a Humanização da Habitação 

Coletiva; e Parâmetros para um Projeto de Baixo Impacto Ambiental. 

Com os parâmetros definidos, buscou-se referências projetuais que 

pudessem conter elementos representativos e significativos dentro dessas 

categorias, e que pudessem servir de inspiração para o projeto. 

 

2.1. PARÂMETROS PARA A AMBIÊNCIA 

 

A ambiência tratada na Cartilha da Política Nacional de Humanização – 

Humaniza SUS refere-se ao tratamento dado ao espaço físico, entendido como 

espaço social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar 

atenção acolhedora, resolutiva e humana. Para tanto, ela elenca dez parâmetros a 

serem seguidos na hora de se projetar um equipamento destinado a promoção da 

saúde. Em sendo a ILPI considerada um serviço de saúde, esses parâmetros 

serviram de norteadores do projeto. São eles: 

Parâmetro Estratégia Exemplificação 

Morfologia 
Utilização da forma retangular 

alongada e em fita, comumente utiliza-

da na região.  
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Luz 
Priorizar a utilização da luz natural, 

mas de forma controlada e indireta 

para evitar ofuscamento e aquecimento 

do ambiente. 

 

Cheiro 
Criação canteiros vegetados, hortas e 

caminhos com pergolados com cober-

tura verde. 

 

Som 
Promover a separação da área de 

convivência da área de descanso, seja 

fisicamente, seja por elementos de 

isolamento acústico. 

 

Sinestesia 
Utilização de vegetação nativa ou 

adequada ao clima, e que crie 

diferentes texturas.  

 

Arte 
Criação de um espaço dedicado a 

trabalhos manuais, bem como espaço 

amplo coberto onde os idosos poderão 

desenvolver atividades artísticas de 

dança, teatro, música. 
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Cor 
Utilização de cores vivas que influen-

ciem positivamente na sensação de 

bem-estar. Paleta de cores inspirada 

nas obras de Luís Barragán. 

 

Tratamento de 
áreas externas 

Criação de áreas de permanência e 

convivência ao longo das circulações 

externas. 

 

Privacidade e 
individualidade 

Uso de ambiente de transição 

(alpendre), na entrada na UH e pátio 

coberto entre um prédio e outro.  

 

Confortabilidade 
Dimensão da UH que dê a 

possibilidade ao residente utilizar seu 

mobiliário, para que não perca as 

referências e sua identidade. 

 

 

Com esses parâmetros estabelecidos entende-se que o processo de projeto 

pode ser facilitado, pois podem servir de guia nas tomadas de decisões do arquiteto 

tanto quanto a forma e o partido a ser adotado, quanto na concepção dos espaços e 

suas dimensões e configurações espaciais. Eles podem servir também para que os 

profissionais de outras áreas venham perceber se o ambiente oferece ou não 

ambiência. 
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2.2. PARÂMETROS PARA ACESSIBILIDADE 

 

Os parâmetros de acessibilidade foram norteados pelos conceitos do desenho 

universal para que o residencial fosse acessível a todos. Isso porque a relação 

pessoa/ambiente deve, obrigatoriamente, uma relação de mão dupla, pois a 

diversidade humana deve ser atendida, na integralidade, pelo ambiente construído. 

São esses os parâmetros para acessibilidade: 

 

Componente Estratégia Exemplificação 

Uso equitativo 
Propor espaços que possam ser 

utilizados por usuários com 

capacidades diferentes; Evitar 

segregação ou estigmatizarão de 

qualquer usuário; Oferecer 

privacidade, segurança e proteção 

para todos os usuários. 

 

Uso flexível 
Criar ambientes ou sistemas 

construtivos que permitam atender às 

necessidades de usuários com 

diferentes habilidades e preferências 

diversificadas, admitindo adequações 

e transformações; Possibilitar 

adaptabilidade às necessidades do 

usuário, de forma que as dimensões 

dos ambientes possam ser alteradas. 

 

Uso simples e 
intuitivo 

Permitir fácil compreensão e 

apreensão do espaço, independente 

da experiência do usuário, de seu 

grau de conhecimento, habilidade de 

linguagem ou nível de concentração; 

Eliminar complexidades desnecessá-

rias e ser coerente com as 

expectativas e intuição do usuário; 
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Disponibilizar as informações segun-

do a ordem de importância 

Informação de 
fácil percepção 

Utilizar diferentes meios de 

comunicação, como símbolos, 

informações sonoras, táteis, entre 

outras, para compreensão de 

usuários com dificuldade de audição, 

visão, cognição ou estrangeiros; 

Disponibilizar formas e objetos de 

comunicação com contraste adequa-

do; Maximizar com clareza as 

informações essenciais; Tornar fácil o 

uso do espaço ou equipamento 

 

Tolerância ao 
erro (segurança) 

Considerar a segurança na 

concepção de ambientes e a escolha 

dos materiais de acabamento e 

demais produtos a serem utilizados 

nas obras, visando minimizar os 

riscos de acidentes. 

 

Esforço físico 
mínimo 

Dimensionar elementos e equipa-

mentos para que sejam utilizados de 

maneira eficiente, segura, confortável 

e com o mínimo de fadiga; Minimizar 

ações repetitivas e esforços físicos 

que não podem ser evitados. 
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Dimensionamento 
de espaços para 

acesso e uso 
abrangente 

Permitir acesso e uso confortáveis 

para os usuários, tanto sentados 

quanto em pé; Possibilitar o alcance 

visual dos ambientes e produtos a 

todos os usuários, sentados ou em 

pé; Acomodar variações ergonômi-

cas, oferecendo condições de 

manuseio e contato para usuários 

com as mais variadas dificuldades de 

manipulação, toque e pegada; 

Possibilitar a utilização dos espaços 

por usuários com órteses, de acordo 

com suas necessidades para 

atividades cotidianas.  

 

 

Um ambiente acessível a todos é um ambiente que promove a inclusão, ou 

melhor, que promove a igualdade e integração entre os usuários, que são 

fundamentos mais amplos. Projetar espaços que possam abrigar grupos 

heterogêneos e permitir a esses usufruí-los, de acordo com a sua capacidade, deve 

ser um parâmetro essencial para o projetista, principalmente quando se projeta para 

um grupo tão específico como os idosos.  

A aplicação dos princípios do desenho universal é também uma atitude 

sustentável. Isso porque, segundo Cambiachi (2012, p.83), “o desenho universal 

implica a satisfação do usuário durante mais tempo, o que ampliará a vida útil do 

produto ou do ambiente construído e reduzirá custo, energia, produção e 

desperdícios”.  

 

2.3.  PARÂMETRO PARA HUMANIZAÇÃO DA HABITAÇÃO COLETIVA 

 

Baseados na obra de Alexander, Ishikawa e Silvertein (apud BARROS, 2011, 

p.246), os patterns, ou parâmetros de projeto para a habitação coletiva podem ser 

utilizados como ponto de partida para o processo de projeto de uma instituição de 

longa permanência. Isso porque, ainda segundo Barros (2011): 
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“Os patterns identificados por esses autores apresentam um rico 
conteúdo humanizador derivado da observação de atributos 
espaciais de lugares bem-sucedidos e, embora com pouco conteúdo 
científico, demonstram uma conexão direta com a vivência humana   
no ambiente construído”. 

 

Esse método cria duas categorias que se completam: uma que se refere à 

escala de implantação da edificação, o senso de urbanidade; e a outra que se refere 

à escala da edificação e das unidades habitacionais – UHs, o senso de 

habitabilidade. Com isso, propõe-se uma humanização da habitação coletiva, que 

segundo Barros (2011, p. 246) “busca canalizar a necessidade humana por 

ambientes enriquecedores, vivos e saudáveis.” 

Para cada uma das duas categorias – senso de urbanidade e senso de 

habitalidade têm-se subcategorias que apresentam os seguintes parâmetros, 

adotados para o processo de projeto: 

 

SENSO DE URBANIDADE 

Sensibilidade ao ambiente construído14 

Componente Estratégia Exemplificação 

Vistas 
Posicionar as janelas de forma a 

obter as melhores vistas: da ativi-

dade da rua, do jardim, de uma cena 

diferente do interior. 

 

Entrelaçamento 
entre 

edificação e o 
lugar 

Conectar a edificação ao terreno por 

meio de caminhos, terraços, ram-

pas. 

 

                                            

14  Barros e Pina, 2011,p. 261. 
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Caminhos e 
lugares 

Posicionar caminhos, com marcos 

visíveis, e em locais de interesse 

natural (distância máxima recomen-

dada – 150m). 

 

Edificação 
melhorando o 

terreno 

A edificação deve respeitar a 

natureza do sitio. Não invadir áreas 

confortáveis e sadias, e construir 

nas áreas de piores condições a fim 

de melhorá-las. 

 

Conectividade, legibilidade e sustentabilidade social15 

Componente Estratégia Exemplificação 

Ambientes 
semiabertos 

Projetar ambientes como varandas, 

sacadas, galerias, nichos, lugares 

para sentar, pergolados, dentre 

outros, especialmente onde se 

abrem para espaços públicos e 

ruas. 
 

Hierarquia 
entre espaços 

externos 

Criar espaços externos menores e 

mais protegidos, que possam servir 

de visualizador das áreas externas.  

 

Espaço externo 
positivo 

Conceber espaços externos de 

forma que não haja áreas não 

utilizadas. Criara espaços externos 

positivos através de alas, alamedas, 

pergolados, áreas de contemplação. 
 

                                            

15  Barros e Pina, 2011,p.262. 
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Gradiente de 
privacidade no 

arranjo do 
conjunto 

Criar níveis de privacidade de UHs: 

as fisicamente mais reservadas 

(mais silenciosas); as mais públicas 

(para a rua); e as meio-termo entre 

as outras duas. 

 

Identidade16 

Componente Estratégia Exemplificação 

Transição na 
entrada 

Criar um espaço de transição entre 

exterior-interior, marcando-o com 

mudança de iluminação, direção, 

textura, nível, som, grau de 

fechamento e principalmente de 

vistas.  

Edificação 
como 

complexo 

Traduzir o programa em complexo 

de edifícios, ou partes menores, 

criando, assim, baixas densidades. 

Edifícios menores conectados por 

caminhos, arcadas, jardins comuns, 

áreas comuns.  

Demarcação de 
entrada 
coletiva 

Demarcar a(s) entrada(s) coletiva(s) 

de acordo com fluxos predominan-

tes de pedestres. 

 

                                            

16  Barros e Pina, 2011,p.263. 
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Diversidade de 
usuários 

Promover a diversidade de usuários 

num mesmo bairro. Instalar a habi-

tação para idosos, sempre que 

possível, em uma área diversificada 

da cidade. 

 

SENSO DE HABITABILIDADE 

Harmonia espacial, conforto ambiental e privacidade17 

Componente Estratégia Exemplificação 

Orientação 
solar e ventos 

Orientar adequadamente as UHs no 

sentido de captar melhor os ventos 

e a melhor incidência solar de forma 

a permitir bem-estar. 

 

Estratégias 
para 

privacidade 

Criar estratégias para privacidade 

entre as UHs: mini pátios 

reservados para a parte das 

aberturas, janelas altas, vidro 

corrugado ou translúcido, elementos 

opacos em ângulo em relação à 

abertura, elementos vazados, 

vegetação, ambiente de entrada. 

 

UHs agregadas 
com mais de 

uma orientação 

Agregar UHs garantindo mais de 

uma orientação, para preservar a 

qualidade de iluminação e ventila-

ção. 

 

                                            

17  Barros e Pina, 2011, p. 265 
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Formato 
alongado 

Em UHs de área reduzida, aumentar 

ao máximo a distância entre cômo-

dos, desenrolando-os um após o 

outro de modo horizontal ou vertical. 
 

Sentido de lar18 

Componente Estratégia Exemplificação 

Espaço físico 
congruente ao 

espaço de 
convívio 

O espaço físico deve ser apropriado 

aos ambientes de convívio, defini-

dos por atividades e grupos huma-

nos. Posicionar os elementos estru-

turais de acordo com os ambientes 

de convívio e nunca o contrário. 

 

Gradiente de 
intimidade 

Arranjar ambientes internos da UH 

em sequencia que corresponda aos 

graus de intimidade, para que 

acomodem as sutilezas das intera-

ções sociais: iniciar pelas partes 

mais públicas, finalizando com os 

domínios mais íntimos. 

 

Gradiente de 
aberturas 

Utilizar mecanismos de controle do 

gradiente de iluminação, ventilação 

e privacidade do usuário, tais coo 

venezianas sanfonadas ou brises 

articulados. Luz filtrada permite 

nuances de luz e sombra, impedindo 

o ofuscamento. 
 

                                            

18  Barros e Pina, 2011, p.266. 



  Parte 2 – Aspectos Iniciais do Projeto 

 

44 

 

Circulação com 
contraste 

Criar áreas de circulação mais 

iluminadas e mais escuras, alterna-

damente, de modo a orientar o 

movimento: pessoas caminham 

naturalmente em direção à luz. 

 

Opções e flexibilidade19 

Componente Estratégia Exemplificação 

UHs em fita 
Posicionar UHs ao longo de 

caminhos para pedestres perpen-

diculares a vias locais e estacio-

namentos (se houver), dando a cada 

UH frente longa e profundidade 

rasa.  

Possibilidade 
de expansão 

Acomodar o eventual e gradual 

aumento de moradores por UH, 

projetando a implantação do con-

junto e as UHs compatíveis com adi-

ções futuras, desde que ambientes 

resultantes continuem a cumprir 

função social e a atender ao confor-

to ambiental. 

 

Flexibilidade de 
uso 

Projetar para flexibilidade de uso 

com o emprego de paredes internas 

de vedação, divisórias flexíveis, piso 

elevado (se necessário) que abrigue 

instalações, paredes hidráulicas, 

mobiliário sobre rodízios, dentre 

outros, desde que ambientes resul-

tantes continuem a cumprir função 

social. 

 

                                            

19  Barros e Pina, 2011, p. 267. 
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Materiais 
apropriados 

Priorizar o uso de materiais ecologi-

camente corretos, adaptáveis na 

obra e de fácil manutenção poste-

rior. Deve ser considerada a 

adequação ao sistema construtivo, a 

possibilidade do reuso, as distâncias 

percorridas, a toxicidade, a durabili-

dade, o consumo de água, entre 

outros. 

 

 

A utilização desses diversos patterns podem produzir projetos de habitações 

coletivas sob a ótica humanizadora, pois: 

 

“Valorizou-se aqui a relação entre conceitos humanizadores e 
qualidade espacial do projeto da habitação coletiva, com vistas à 
integração entre o conhecimento qualitativo e a sistematização 
criativa na solução de problemas de projeto. A percepção 
arquitetônica dos fatores que influem na relação ambiente-
comportamento é importante para o processo de projeto que almeja 
uma sintonia entre os anseios da comunidade e as qualidades do 

local.” (BARROS, 2011, p.270)  

 

É importante, contudo, que haja um equilíbrio entre o Senso de Urbanidade e 

o Senso de Habitabilidade, pois ambos são basilares para a qualidade do projeto, 

devendo ser aplicados de forma adaptada para cada escala. 

 

2.4. PARÂMETROS PARA UM PROJETO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

 

O prefácio do guia Selo Azul da Caixa diz que ao se projetar uma habitação, é 

necessário aproveitar ao máximo as condições bioclimáticas e geográficas locais, 

estimular o uso de construções de baixo impacto ambiental, garantir a existência de 

áreas permeáveis e arborizadas, adotar técnicas e sistemas que propiciem o uso 

eficiente de água e energia, bem como realizar a adequada gestão de resíduos. A 

habitação, também, deve ser duradoura e adaptar-se às necessidades atuais e 
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futuras dos usuários, criando um ambiente interior saudável e proporcionando saúde 

e bem-estar aos moradores20. 

Para auxiliar nas tomadas de decisões no processo de projeto do residencial 

geriátrico, utilizou-se alguns parâmetros para um projeto de baixo impacto ambiental, 

estabelecidos no Selo Caixa Azul - Boas Práticas para Habitação mais sustentáveis, 

em três categorias: Projeto e Conforto (figura 1); Eficiência Energética (figura 2); e 

Gestão da água (figura 3).  

 

Figura 1 - quadro resumo: categorias, critérios e classificação. 

 
Fonte: Selo Casa Azul, 2010. 

 
Figura 2 - Quadro resumo: categorias, critérios e classificação. 

 
Fonte: Selo Casa Azul, 2010. 

 

                                            

20  LAMBERTS, TRIANA, 2010.  
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Figura 3 - quadro resumo: categorias, critérios e classificação. 

 

Fonte: Selo Casa Azul, 2010. 

 

Cada uma dessas categorias apresenta itens obrigatórios a serem utilizados, 

em projeto, para que se possa obter o Selo Bronze, que é o mínimo a ser alcançado. 

Possui, ainda, itens não obrigatórios, que agregam mais valor ambiental ao projeto, 

fazendo com que este possa alcançar os selos Prata e Ouro.  

Tendo isso como ponto de partida, foram escolhidos os seguintes parâmetros 

para serem utilizados no projeto: 

 

Projeto e Conforto 

Componente Estratégia Exemplificação 

Paisagismo 
(obrigatório) 

Preservar, ao máximo, a vegetação 

existente no local, bem como utilizar 

espécies nativas ou adaptadas ao 

clima. 
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Relação com a 
vizinhança 

Projetar de forma que o edifício tenha 

uma relação harmônica com o entorno, 

evitando causar sombreamento e 

interferências na trajetória dos ventos. 

 

Local para 
coleta seletiva 
(obrigatório) 

Considerar a promoção da coleta 

seletiva de lixo, por meio da criação de 

espaço adequado. 

 

Equipamentos 
de lazer, sociais 

e esportivos 
(obrigatório) 

Projetar espaços de lazer, de convívio 

e interação social, de modo a contribuir 

para a integração dos idosos. 

 

Desempenho 
térmico – 
vedações 

(obrigatório) 

Escolher material para vedação que 

seja utilizado na região, mas em uma 

configuração que posa proporcionar um 

bom desempenho térmico. 
 

Desempenho 
térmico – 

orientação ao 
sol e ventos 
(obrigatório) 

Orientar adequadamente as UHs no 

sentido de captar melhor os ventos e a 

melhor incidência solar de forma a 

permitir bem-estar. 
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Iluminação 
natural de áreas 

comuns 

Utilizar a iluminação natural nas áreas 

comuns, como forma de melhorar a 

salubridade dos ambientes e reduzir o 

consumo de energia (A=13% da área 

de piso)21 

 

Ventilação e 
iluminação 
natural dos 
banheiros 

Proporcionar a iluminação e ventilação 

natural, como forma de melhorar a 

salubridade dos banheiros e reduzir o 

consumo de energia (A= 10% da área 

do piso)22 

 

Adequação às 
condições 
físicas do 

terreno 

Conceber o projeto adequando-o a 

topografia natural do terreno, de forma 

a propiciar uma baixa movimentação 

de terra, como forma de reduzir o 

impacto ambiental. Dar preferência a 

terrenos planos. 

 

 

 

 

                                            

21  Para o Código de Obras de Caicó os ambientes de baixa permanência, assim caracterizados 
nos Art. 121, incisos II e IIII, devem ter área de iluminação de 8% da área de piso (Art. 142, II). 
Entretanto, adotou-se aqui a porcentagem para os ambientes de longa permanência – 13% da área 
de piso (Art. 142. I) – por estar esta, também, atendendo a recomendação do Guia Selo Caixa Azul e 
a NBR 15220:2003 – Parte 3. 

22  Para o Código de Obras de Caicó os ambientes de baixa permanência, assim caracterizados 

nos Art. 121, incisos II e IIII, devem ter área de iluminação de 8% da área de piso (Art. 142, II). 
Entretanto, adotou-se aqui a porcentagem para os ambientes de longa permanência – 10% da área 
de piso (Art. 142. I) – por estar esta, também, atendendo a recomendação do Guia Selo Caixa Azul e 
a NBR 15220:2003 – Parte 3. 
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Eficiência energética 

Componente Estratégia Exemplificação 

Lâmpadas de 
baixo consumo 

– áreas 
privativas 

(obrigatório) 

Especificar para as áreas privativas 

lâmpadas eficientes, como forma de 

reduzir o consumo de energia. 

 

Dispositivos 
economizadores 
– áreas comuns 

(obrigatório) 

Especificar produtos economizadores 

e/ou lâmpadas eficientes, para as 

áreas comuns, como forma de reduzir o 

consumo de energia. 
 

Sistema de 
aquecimento 

solar 

Fazer previsão no projeto de local para 

instalação de sistema de aquecimento 

solar. 

 

Medição 
individualizada 

– gás 
(obrigatório) 

Prever, em projeto, a medição 

individualizada de gás, tanto para 

utilização em cozinha quanto se este 

for utilizado no sistema de aquecimento 

de água. 

 

Gestão de água 

Componente Estratégia Exemplificação 

Medição 
individualizada 

– água 
(obrigatório) 

Prever, em projeto, um sistema 

individual de utilização de água e a 

medição individualizada de cada UH. 

 



  Parte 2 – Aspectos Iniciais do Projeto 

 

51 

 

Dispositivos 
economizadores 
– bacia sanitária 

(obrigatório) 

Especificar bacia sanitária com 

dispositivo economizador de água, seja 

ela de caixa acoplada ou válvula de 

descarga. 

 

Dispositivos 
economizadores 

– arejadores 

Especificar torneiras com arejadores, 

acionamento por ¼ de volta ou no 

sistema hidromecânico, com fecha-

mento automático temporizado.  
 

Aproveitamento 
de águas 
pluviais 

Prever um sistema de coleta de águas 

pluviais, independente do sistema de 

água potável, para utilização não 

potável (irrigação, lavagem de áreas 

comuns)  

Áreas 
permeáveis 
(obrigatório) 

Permitir o escoamento de águas 

pluviais de modo controlado ou 

favorecer a sua infiltração no solo, com 

vistas a prevenir o risco de inundações, 

reduzir a poluição difusa, amenizar a 

solicitação das redes públicas de 

drenagem e propiciar a recarga do 

lençol freático. 

 

 

A utilização desses parâmetros no processo de projeto pode conferir ao 

edifício um uso mais racional dos recursos naturais proporcionando, assim, uma 

maior economia, durabilidade e sustentabilidade no uso. 
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2.5. PARÂMETROS PARA ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS DO CLIMA QUENTE E SECO  

 

Baseada na premissa de que arquitetura bioclimática é aquela que leva em 

consideração as condições climáticas do lugar, utilizando de forma eficaz os 

recursos naturais disponíveis (sol, vento, vegetação, chuva) para minimizar os 

impactos ambientais e reduzir consumo energético, se faz necessário estudar o 

município onde será implantado o projeto. 

O município de Carnaúba dos Dantas está situado na mesorregião Central 

Potiguar, microrregião do Seridó Oriental, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Encontra-se à 306 metros acima do nível do mar e tem uma área territorial de 

246,308km². Faz divisa com as cidades de Picuí, Frei Martinho e Nova Palmeira, na 

Paraíba; e com as cidades de Acari, Jardim do Seridó e Parelhas, no Rio Grande do 

Norte (figura 4). 

 

Figura 4 - Localização de Carnaúba dos Dantas na região Seridó do RN 

 
Fonte: Adaptada pela autora do site da Agência do Desenvolvimento Sustentável do Seridó23 

                                            

23  Disponível em: <http://adese.serido.zip.net/arch2007-10-28_2007-11-03.html>. Acesso em 

20 jul. 2018. 
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Conhecida regionalmente pela peregrinação ao Monte do Galo, pelo Castelo 

Di Bivar e pela existência de sítios arqueológicos tombados pelo IPHAN24, tem uma 

paisagem natural e cultural bem importante e com potencial turístico (figura 5). 

 

Figura 5 – Paisagem cultural do município de Carnaúba dos Dantas/RN 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O clima é o semiárido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono, 

entre fevereiro e abril, com precipitação pluviométrica anual de 480 mm. As 

temperaturas médias anuais são de 21 °C de mínima e 31 °C de máxima, com 

umidade média de 64%. Apresenta 2400 horas de insolação anual.25  

Tem em todo o seu território a caatinga Hiperxerófila do Seridó, vegetação de 

caráter mais seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo e 

espalhadas. Entre outras espécies destacam-se a jurema preta, mufumbo, faveleira, 

marmeleiro, xique-xique e facheiro26.  

Segundo Pacheco (2016), o clima quente e seco corresponde à zona 

bioclimática 7 (figura 6). A NBR 15220 (ABNT, 2005) enfatiza o uso de fechamentos 

pesados, com atrasos térmicos superiores a 6,5 horas, e a NBR 15.575 (ABNT, 

                                            

24  Sítios arqueológicos Xiquexique1, Xiquexique2, Xiquexique3, Xiquexique4, Xiquexique5 e 

Xiquexique6 com abrigos sobre rochas com pinturas rupestres figurativas em vermelho, pré-colonial. 
Disponível em:< http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1699/>. Acesso em 27 mai. 2018 

25  Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Carna%C3%BAba_dos_Dantas>. Acesso em 21 
abr. 2017. 

26  Idem. 
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2013) limita a capacidade térmica mínima a 130 kJ/m²K para paredes. Ainda 

segundo o autor, a volumetria adequada para o clima é o formato compacto, de base 

quadrada, para diminuir a exposição ao clima, ou alongada geminada nas duas 

laterais, como as habitações vernaculares. Essa última, apresenta por mais de 80% 

das horas com conforto e o restante do tempo com conforto com movimentação de 

ar (figura 7). 

 

Figura 6 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro – NBR 15.220-3 

 

Fonte: Guia Selo Casa Azul  

 

Figura 7 – Percentual de horas ocupadas em conforto de habitações alongadas em Caicó/RN 

 

Fonte: Pacheco (2016) 
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Para se ter um microclima, um pátio sombreado, com a presença de 

vegetação adequada ao clima para o resfriamento do ar. Espelho d’água ou uma 

boa massa de água estrategicamente localizada pode ajudar no resfriamento 

indireto por evaporação. 

Uma massa térmica elevada na envoltória da edificação é outra estratégia 

bioclimática para esse tipo de clima. Tal estratégia é importante para, junto com 

outros fatores como sombreamento, uso de cores claras, proporcionar o atraso do 

fluxo de calor proveniente do exterior (PACHECO, 2016). Manter a temperatura 

interna bem abaixo da temperatura externa é essencial. 

A ventilação controlada é outro fator importante, pois deve ser evitada durante 

os períodos mais quentes do dia onde o vento é quente e seco, e carregado de 

poeira. Entretanto deve ser permitida a noite por ser mais frio. Segundo Correia e 

Barbirato (apud Pacheco, 2016), além da ventilação noturna, é possível utilizar 

ventilação permanente nesse clima no período de chuvas. Através das janelas é 

possível fazer o controle da ventilação, permitindo a entrada dos ventos nos 

períodos propícios e fechando as janelas de dia para impedir a entrada do ar quente. 

Utilizando o programa Climate Consultant 5.3 e inserindo os dados 

climatológicos de Caicó (figura 8), também localizada na região Seridó do RN, 

obtivemos o modelo de conforto adaptativo interno (figura 9). 

 

Figura 8 - Dados da cidade de Caicó/RN 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Climate Consultant 5.3 

 

Figura 9 - Modelo de conforto adaptativo para a cidade de Caicó/RN 

 

Fonte: Elaborado pela autora no Climate Consultant 5.3  
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O modelo calculado pelo programa, com os dados climatológicos da cidade 

de Caicó, nos indica que só se pode ter um conforto adaptativo em uma edificação 

se usando 90% da ventilação natural, aceitando um limite de 80% - estando a 

temperatura externa entre 25,8ºC e 30,3ºC -  E uma temperatura operativa mínima 

de 23,3ºC e máxima de 29,7°C. 

Para melhor entender o conforto adaptativo da região estudada para se 

buscar a melhor estratégia de projeto, principalmente por se tratar de uma moradia 

para idosos, criou-se uma tabela (figura 10) com intervalos de tempos onde se 

imaginou que atividades poderiam estar sendo executadas pelos idosos e tudo isso 

para os 12 (doze) meses do ano. Os intervalos foram os seguintes: 

a) das 6h às 11h – despertar dos idosos e realização de atividades diversas 

(jardinagem, costura, leitura, atividades de grupo, outras); 

b) das 11h às 12h – almoço;  

c) das 12h às 15h – atividades ligadas ao descanso diurno (assistir televisão, 

descanso); 

d) das 15h às 18h – realização de atividades diversas (atividades de grupo, 

leitura, fisioterapia, exercício físico, outras); 

e) das 18h às 21h – jantar, realização de atividades diversas, dormir; 

f) das 21h às 6h – descanso.     

Pegaram-se, então, os dados fornecidos pelas cartas psicométricas do 

programa, jogou-se na tabela e estabeleceram-se quatro gradações de conforto, de 

acordo com a porcentagem obtida em cada intervalo de horário e mês. Foram elas: 

a) Até 30% - Extremamente desconfortável; 

b) de 30,1% até 49,9% - Desconfortável; 

c) de 50% até 60% - Confortável; 

d) Acima de 60% - Bem confortável. 

Para tanto, analisando as cartas psicométricas de cada mês e nos intervalos 

de horários especificados acima, chegou-se as seguintes conclusões: 

1. Os intervalos de horários mais desconfortáveis são os que estão entre as 

11h e 18h. Aqui o índice de desconforto em alguns meses chega a 100%; 

2. Os intervalos das 6h às 11h e das 18h às 6h são os que apresentam um 

maior conforto térmico, pois apresentaram valores níveis de conforto adaptativo 

acima de 50%. Entretanto, o intervalo das 6h às 11h, apresenta-se desconfortável 

nos meses de agosto a novembro; O intervalo das 18h às 21h, apresenta-se 
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desconfortável no mês de julho, setembro e outubro; E o intervalo das 21h às 6h, 

apresenta-se desconfortável de junho a outubro. 

 

Figura 10 – Tabela com dados de conforto adaptativo e direção dos ventos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Climate Consultant 5.3 

 

Outra análise feita com base na leitura dos dados fornecidos pelo Climate 

Consultant 5.3 foi quanto à direção dos “ventos predominantes”. Para se considerar 

o vento predominante de cada intervalo de tempo nos meses levou-se em 

consideração aqueles que atuavam pelo menos 10% do tempo. Chegou-se então as 

seguintes conclusões: O vento varia bastante de sentido nos diversos intervalos de 

tempo estabelecido, em direção e intensidade, mas estão quase sempre presentes 

acima de 10% do tempo; encontrou-se uma linearidade de incidência entre os 

meses de maio a agosto (ventos vindos de SE); de fevereiro a abril os ventos são 

atípicos, apresentando uma variação bastante acentuada (sopram de 

E/NE/NW/N/SE) e estão em alguns intervalos de horário abaixo dos 10%. 

Anualmente, levando-se em conta os horários estabelecidos encontrou-se uma 

incidência maior de ventos E/SE e SE, sendo a sequência demonstrada na figura 11:  
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Figura 11 - Direção dos ventos de acordo com o intervalo de horário 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Ainda para obtenção de dados que pudessem ajudar a traçar estratégias 

bioclimáticas, utilizou-se o programa ZBBR 1.1 desenvolvido na Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCar e se obteve os dados representados na figura 12: 

 

Figura 12 - Classificação bioclimática e estratégias para a cidade de Caicó/RN 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do ZBBR 1.1 

 

O programa forneceu como recomendações dados correspondentes aos 

índices de Transmitância Térmica – U, Atraso Térmico – φ e Capacidade Térmica – 

Ct, que são importantes para a escolha de materiais.  A transmitância térmica 

caracteriza o fluxo de calor transferido por um sistema construtivo quando há 

diferenças de temperaturas do ar entre dois ambientes (interno-interno ou interno-

externo). Quanto maior a transmitância, mais calor é transmitido (MEDEIROS et.al, 

2012). O atraso térmico é o tempo transcorrido entre uma variação térmica em um 

meio e sua manifestação na superfície oposta de um componente construtivo, 

submetido a um regime periódico de transmissão de calor (ABNT, 2005). Já a 

capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar em uma unidade 

a temperatura de um sistema (ABNT, 2005). 

Intervalo de horário Direção dos ventos

Das 6h às 11h E/SE

Das 11h às 12h SE

Das 12h às 15h SE

Das 15h às 18h SE

Das 18h às 21h E/SE

Das 21h às 6h E/SE
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O ZBBR 1.1 forneceu também as seguintes estratégias: 

1. Refrigeração evaporativa - técnica de arrefecimento, que utiliza a 

evaporação da água para baixar a temperatura de um determinado local 

ou material; 

2. Inércia térmica para resfriamento; 

3. Ventilação seletiva em alguns horários (mais quentes); 

4. Refrigeração artificial necessária; 

5. Sombreamento de aberturas (proteção solar). 

A dissertação Vernacu(lares): A casa de fazenda seridoense do século XIX, 

da autora Ariane Magda Borges, também serviu como subsídio para escolher as 

melhores estratégias bioclimáticas, pois apresenta como um dos objetivos identificar 

quais as particularidades das casas de fazenda do Seridó que contribuem para a 

adaptabilidade destas edificações ao clima, como ambiente de proteção.  

Segundo Borges (2015), para auxiliar na análise foram escolhidos cinco 

exemplares de fazendas nos municípios de Caicó e Acari, onde foi feito 

monitoramento térmico ao longo de aproximadamente um dia representativo (dia 

típico), relacionando o desempenho térmico das casas como o modelo de conforto 

térmico adaptativo. Ainda segundo a autora, as características das casas foram 

analisadas conforme o atendimento às estratégias de condicionamento térmico 

passivo recomendado pela NBR 15220 (ABNT, 2005) para a Zona Bioclimática 7. A 

análise das temperaturas operativas das casas revelou que durante mais de 90% 

das horas do dia, os ambientes encontram-se dentro da faixa de conforto. No caso 

da fazenda Penedo, os ambientes analisados encontram todos dentro da faixa de 

conforto, o que confirma que as estratégias da arquitetura vernacular devem ser 

utilizadas como premissa básica para o processo de projeto. A fazenda Penedo 

apresentou as seguintes estratégias: 

1. Implantação, prioritariamente, para o nascente; 

2. Massa térmica pesada nas paredes externas; 

3. Massa térmica baixa da cobertura, mas com alta permeabilidade; 

4. Sombreamento das paredes externas; 

5. Cobertura com inclinação alta para proporcionar um pé direito alto, 

proporcionando assim, um bom colchão de ar; 

6. Paredes externas com cores claras; 

7. Permeabilidade aos ventos. 
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De posse de todos esses dados apresentados, e com as estratégias 

bioclimáticas estabelecidas para a cidade de Caicó/RN obtidas na dissertação de 

Pacheco (2016) e de Borges (2015), nos programas utilizados, e de acordo com o 

terreno onde será projetado o residencial, estabeleceram-se algumas estratégias 

bioclimáticas a serem seguidas no projeto: 

 

Componente Estratégia Exemplificação 

Implantação 
Orientação das maiores 

fachadas no sentido no-

rte/sul; Implantação, prio-

ritariamente, para o nas-

cente. 

  

Sombreamento nas 
aberturas (proteção 
solar) 

Circulação externa prote-

gida por elemento hori-

zontal de sombreamento 

e vegetado; Grandes bei-

rais para proteção das 

paredes de tijolo de meia 

vez, e tijolo de vez nas 

paredes sem proteção do 

sol -  massa térmica; 

Criação de pequenos 

pátios cobertos, entre 

edificações. 
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Ventilação 
Controle da ventilação 

natural nos períodos crí-

ticos do dia e ventilação 

mecânica feita por venti-

ladores de teto nos 

meses mais quentes; Pé 

direito alto, favorecendo a 

circulação dos ventos 

 

Resfriamento 
evaporativo 

Manutenção do máximo 

de vegetação existente 

no terreno e a utilização 

de paisagismo de baixo 

impacto para auxiliar na 

formação de um 

microclima; Implementa-

ção de massa de água 

(piscina) para auxiliar no 

resfriamento indireto; 

 

Sistema artificial de 
resfriamento 

Utilização de equipamen-

tos para resfriamento 

eficientes e com baixo 

consumo energético.  

Massa térmica 
Utilização de material 

com inércia térmica – 

para as vedações exter-

nas; Massa térmica baixa 

da cobertura, mas com 

alta permeabilidade. 
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Tipologia da 
edificação 

Configuração dos prédios 

do tipo alongado e gemi-

nado. 

 
 

 

Com essas estratégias projetuais, adequadas ao clima quente e seco da 

cidade de Carnaúba dos Dantas, pode-se chegar a um projeto com um bom 

desempenho térmico das edificações, muito importante para o conforto dos idosos. 

 

2.6. REFERENCIAS PROJETUAIS 

 

Como uma das etapas do processo de projeto, o estudo de precedentes 

arquitetônicos com características semelhantes foi importante para direcionar as 

ideias. Muitos dos parâmetros para humanização das habitações coletivas e de 

ambiência estão presentes nos projetos selecionados, contudo alguns aspectos 

mais relevantes foram analisados, em cada um deles, por entender que seriam 

essenciais para as decisões projetuais.    

Como referências projetuais para o tema analisamos, incialmente, o Centro 

Social de Convivência para Idosos – Trabensol, na Espanha; o projeto Vila 

Dignidade, em São Paulo; e o projeto Vila dos Idosos, em São Paulo. Em ambos os 

casos o referencial foi indireto.  

 

2.6.1. Centro Social de Convivência para Idosos – Trabensol 

 

O Centro Social de Convivência para Idosos – Trabensol é uma cooperativa 

que tem como objetivo fundamental buscar uma forma satisfatória de passar os 

últimos anos de vida. A terminologia Trabensol deriva de um agrupamento de 

sílabas da expressão “Trabalhadores em Solidariedade”. Está situada na pequena 

cidade de Torremocha de Jarama (figura 13), ao norte de Madrid.27  O projeto foi 

                                            

27  Todas as informações foram tiradas do site da cooperativa disponível em: 
<http://trabensol.org/>.Acesso em: 27 ago 2017 
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concebido pelo escritório BLOQUE arquitetos, e conta com uma área construída 

total de 6.720m². 

 

Figura 13 - Mapa da cidade com a localização do Trabensol 

 
Fonte: Google Maps, 201828 

 

O complexo de edifícios consiste em 54 apartamentos, todos iguais, cada um 

deles com 50 m² e orientados de forma idêntica, com seus terraços orientados ao 

sul. Conta ainda com áreas que dispõe os serviços comuns, com oficinas para 

atividades e inúmeras salas de reuniões; O salão do silêncio, onde é praticado Yoga 

e meditação; Biblioteca e biblioteca de mídia; Academia e banho terapêutico; Oficina 

de pintura; Sala polivalente. Além disso, conta com serviços essenciais de limpeza, 

cozinha e lavanderia. 

A implantação se deu de forma que fosse criada uma progressão de 

privacidade indo do espaço público (rua) para o privado, na seguinte sequência: 

praça de acesso, áreas de convivência, pátio central, sempre com as unidades 

habitacionais a margem das áreas de convívio, integrado a elas por uma circulação 

central e coberto (figura 14). Para uma maior eficiência energética, as maiores 

fachadas foram posicionadas no sentido Norte/Sul (figura 15). 

 

                                            

28  Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@40.8370272,-
3.50104,863m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&authuser=0>. Aceso em 28 mai. 2018 
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Figura 14 - Vista geral do complexo 

 
Fonte: Google Maps, 2017 

  
 

Figura 15 - Orientação do complexo 

 
Fonte: Site da ecohousing.es29 

 

Resolveu se analisar alguns parâmetros de senso de urbanidade e senso de 

habitabilidade, bem como parâmetros de ambiência.  

Para o senso de urbanidade, analisando os parâmetros de conectividade, 

legibilidade e sustentabilidade social identificou-se a hierarquia entre os espaços 

externos visto que foram criados níveis de legibilidade entre a área privativa (figura 

16) e a área comum (figuras 17). Há também a presença do espaço externo positivo 

visto que todas as áreas ao redor dos edifícios são utilizadas (figura 18 e 19). 

                                            

29  Disponível em: <http://ecohousing.es/wp-content/uploads/2013/03/eCOHOUSING-
BIOCLIMATICA-9.jpg>. Acesso em: 28 ago 2017 
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Figura 16 - Mancha da área privativa 

 
Fonte: Site ecohousing.es30 

Figura 17 - Mancha da área comum 

 
Fonte: Site ecohousing.es31 

 

As áreas privativas estão bem definidas e integradas entre si e com a área comum, criando 

um complexo naturalmente hierarquizado e de fácil apreensão. 

Figura 18- Espaço externo positivo 

 
Fonte: Site ecohousing.es32 

Os espaços criados ao redor dos edifícios foram concebidos de forma a serem utilizados de 

alguma forma, não configurando sobras não utilizadas. 

                                            

30  Disponível em: < http://ecohousing.es/portfolio/los-grados-de-convivencia-intimidad-en-el-
centro-trabensol/>. Acesso em: 28 ago 2017 

31  Idem. 

32  Disponível em: < http://ecohousing.es/portfolio/diversidad-e-igualdad-vegetacion-color-
informacion-y-accesibilidad/> Acesso em: 20 abr 2017 
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Figura 19 – Exemplo de espaço externo positivo 

 

Fonte: Site ecohousing.es33 

As alas ajardinadas entre as UHs e o pátio “de la fuente”, como exemplos de um espaço 

externo positivo. 

 

Para o senso de habitabilidade, analisando o parâmetro harmonia espacial, 

conforto ambiental e privacidade identificou-se que o projeto foi pensado para ter 

uma melhor orientação solar e dos ventos (figura 20); foi utilizada a estratégia de 

privacidade criando pátios internos com uma boa distância entre as UHs (figura 21 e 

22); A utilização de formato alongado auxilia na privacidade, pois aumenta a 

distância entre os cômodos (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

                                            

33  Disponível em: < http://ecohousing.es/portfolio/espacios-comunes-centro-de-mayores-
trabensol/>. Acesso em: 28 ago 2017 
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Figura 20 - Orientação solar e ventos 

 
Fonte: Site da ecohousing.es34 

Figura 21 - Estratégias para privacidade 

 
Fonte: Site da ecohousing.es35 

 

O complexo foi implantado de forma que 

pudesse ter uma melhor orientação solar e 

aos ventos predominantes 

A distância entre as UHs e a criação de um 

pequeno pátio entre elas permitiu uma maior 

privacidade. 

Figura 22 - Estratégias para privacidade 

 
Fonte: Site da ecohousing.es36 

Figura 23 - Formato alongado 

 
Fonte: Site da ecohousing.es37 

Exemplo de estratégias para privacidade 

das UHs: As portas abertas para um hall, e 

não para a circulação geral; circulação geral 

com aberturas altas para o exterior; a 

criação do pequeno pátio entre as UHs. 

UHs dispostas umas após a outra, de forma 

conjugada e alongada, aumentando a 

distância entre os cômodos, criando 

privacidade. 

 

 

 

                                            

34  Disponível em: < http://ecohousing.es/portfolio/arquitectura-bioclimatica-i/>. Acesso em: 28 
ago 2017 
35  Idem. 
36  Idem. 
37  Idem 
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Finalmente para os parâmetros de ambiência identificou-se principalmente a 

utilização da cor (figura 24); a morfologia, com a utilização da forma retangular 

alongada e em fita (figura 25); a luz, com o melhor aproveitamento da iluminação 

natural (figura 26); e a confortabilidade, onde a planta da UH apresenta dimensão 

que dá possibilidade ao residente utilizar seu mobiliário (figura 27). 

 

Figura 24 - Ambiência pela cor 

 

 
Fonte: Site da ecohousing.es38 

A utilização de cores vibrantes nas áreas comuns, como forma de proporcionar vivacidade 

e bem-estar aos moradores. A cor também proporcionou identidade as alas e as áreas de 

circulação. 

Figura 25 – Ambiência pela morfologia 

 
Fonte: Site da equipobloque.org39 

A forma proporcionando harmonia, criando uma identidade marcante do complexo com o 

entorno. 

                                            

38  Disponível em: < http://ecohousing.es/portfolio/proyecto-cohousing-de-espacios-interiores-y-

exteriores/>. Acesso em: 28 ago2017 

39  Disponível em: < http://www.equipobloque.org/TRABAJOS/FICHAS/F_TRM.html>. Acesso 
em 28 ago 2017 
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Figura 26 - Ambiência pela luz 

 
Fonte: Site da ecohousig.es40 

Os edifícios foram concebidos de forma que a luz do sol fosse bem aproveitada no 

interior, fazendo com que ela atingisse partes maiores no inverno e menores no verão. 

Figura 27 - Ambiência pela confortabilidade 

 
Fonte: Site da equipobloque.org41 

As Uhs foram concebidas com dimensão suficiente para o bem-estar do idoso, e para que 

este pudesse trazer consigo o seu mobiliário pessoal, ajudando na identidade com o 

lugar. 

 

 

 

 

 

                                            

40  Disponível em: < http://ecohousing.es/portfolio/arquitectura-bioclimatica-i/>. Acesso em: 28 
ago 2017 
41  Disponível em: < http://www.equipobloque.org/TRABAJOS/FICHAS/F_TRM.html>. Acesso 
em 28 ago 2017 
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2.6.2. Programa Vila Dignidade 

 

O programa Vila Dignidade visa à construção de equipamento público 

constituído de pequenas vilas, adequadas à população idosa de baixa renda, com o 

intuito de promover a qualidade de vida dessas pessoas.  

Esse programa segue as diretrizes do Plano Estadual para a Pessoa Idosa – 

Futuridade, cujo objetivo é promover uma velhice digna e com qualidade de vida, 

sendo que, para a efetivação dessas ações, o plano envolve a sensibilização e 

atuação de gestores das secretarias e dos órgãos públicos envolvidos, atuantes na 

promoção do envelhecimento ativo (CHIAELLI; BETESTTI, 2014). 

Os critérios de inclusão dos idosos no programa são: ter 60 anos ou mais, ser 

independente para realizar as atividades diárias, ter renda mensal de até dois  

salários mínimos, ser só ou não ter vínculos sólidos, em caso de casais de idosos 

que estejam em situação de vulnerabilidade. 

O projeto foi elaborado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e construído na cidade de Avaré/SP, que 

foi o primeiro a ser executado. As 22 casas da Vila Dignidade são térreas, com área 

de 43m², com sala conjugada à cozinha, um dormitório, banheiro, área de serviço e 

uma pequena área externa nos fundos, que pode ser utilizada como jardim ou horta. 

O condomínio ainda tem infraestrutura completa e espaços de convivência, onde os 

moradores terão assistência social e atividades socioculturais e de lazer. O sistema 

construtivo das casas foi o light steal framing. O condomínio foi todo projetado com 

parâmetros de acessibilidade do Desenho Universal42. 

A implantação do condomínio se deu de forma a aproveitar o terreno e criar 

uma espécie de praça central de convívio. O acesso é por uma única entrada para 

pedestres e não há a previsão de vagas de estacionamento no interior (figura 28). 

                                            

42  Informações obtidas no site do governo do estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/lenoticia.php?id=876>.Acesso em: 28 ago 2017 
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Figura 28 – Implantação no terreno e acesso ao condomínio 

 
Fonte: Site da internet43 

 

As unidades habitacionais apresentam acessibilidade (figura 29), e ambiência 

pela confortabilidade (figura 30), pois permitem que os residentes possam utilizar 

seu mobiliário, trazendo consigo, portanto, sua história. 

 

Figura 29 - Acessibilidade 

 
Fonte: Site da internet44 

Figura 30 - Ambiência por confortabilidade 

 
Fonte: Site da internet45 

As UHs foram concebidas com dimensões 

que pudessem ser acessíveis a diversos 

tipos de usuários. 

O dimensionamento das UHs permite que os 

usuários tragam consigo a seu mobiliário 

pessoal, e os acomodem sem prejudicar a 

acessibilidade. 

 

                                            

43  Disponível em: < 
https://interessepublicocoletivodanielevalim1sem2011.files.wordpress.com/2011/06/k.jpg>. Acesso 
em: 28 ago 2017 
44  Disponível em: < http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/artigo145871-1.aspx>. 
Acesso em: 28 ago 2017 
45  Disponível em: < http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/estado-expande-
vila-dignidade-para-mais-tres-cidades-1/>. Acesso em 28 ago 2017 
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O condomínio conta com acessibilidade tanto nas áreas comuns quanto nas 

áreas privativas (figura 31). Apresenta uma área de convivência e tratamento 

paisagístico, caracterizando assim ambiência por tratamento de área externa (figura 

32). 

 

Figura 31 - Acessibilidade 

 

Fonte: Site da internet46 

 

Tanto a área comum quanto a privativa foram concebidas de forma a apresentar 

acessibilidade, com elementos que facilitam as habilidades motoras dos idosos. 

 

Figura 32 – Ambiência por tratamento de área externa 

 

Fonte: Site da internet47 

 

As áreas externas foram pensadas de forma a proporcionar uma melhor utilização pelo 

idoso  

 

 

Esse projeto serviu como referência por ser um exemplo de moradia social, 

por apresentar um senso de urbanidade com espaço externo positivo, a edificação 

melhorando o terreno e ambientes semiabertos, bem como edificação como 

                                            

46  Idem 
47  Disponível em: < http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/estado-expande-
vila-dignidade-para-mais-tres-cidades-1/>. Acesso em 28 ago 2017 
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complexo. E também pelas unidades habitacionais apresentarem ambiência por 

confortabilidade e acessibilidade. 

 

2.6.3. Vila dos Idosos 

 

Como parte do programa Morar no Centro da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo (COHAB), o projeto Vila dos Idosos, de Vigliecca & 

Associados, foi dirigido a um dos setores mais carentes da população e esquecidos 

pelas políticas habitacionais: os idosos. Ele funciona no sistema de aluguel social. O 

objetivo do projeto foi promover a maior quantidade e variedade de contatos de 

vizinhança dentro do conjunto, e entre ele e a cidade48.  

O edifício foi projetado para envolver a Biblioteca Municipal Adelpha 

Figueirdo, Bairro Pari, perto do centro da cidade e da Marginal Tietê, com 

acessibilidade a diversas linhas do transporte público (figura 33). O programa 

consiste em 145 unidades habitacionais distribuídas em quatro pavimentos, sendo 

88 quitinetes de 29m² e 57 apartamentos, com 1 dormitório, de 43m², sendo que 

25% dessas unidades são adaptadas a pessoas com deficiência. O edifício ainda 

tem uma área comum que abriga: quadra de bocha, área verde, praça externa, horta 

comunitária, salão comunitário, e quatro espaços comunitários multiuso. Aos 

moradores é oferecido um serviço de assistência sanitária vinculado às UBS 

(Unidades Básicas de Saúde): no pavimento térreo do conjunto existem algumas 

salas que alojam consultórios médicos. Há também um serviço de acompanhantes 

para auxiliar os moradores com mobilidade reduzida, que seriam impossibilitados de 

fazer compras, ir ao banco ou aos correios49. 

 

 

 

 

 

 

                                            

48  Trecho retirado do memorial descritivo disponível em: < http://www.vigliecca.com.br/pt-
BR/projects/elderly-housing#memorial>. Acesso em abr. 2018 
49  Disponível em: <http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/SC/ORAL/SC-HDC-
022_BEDOLINI.pdf>. Acesso em abr. 2018  
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Figura 33 – Mapa de localização do residencial Vila dos Idosos 

 
Fonte : Google Maps (2018) 

 
As unidades habitacionais, assim como na Vila Dignidade, apresentam 

ambiência por confortabilidade, pois permitem que o residente utilize seu mobiliário 

(figura 34). Na circulação externa contigua existe uma área de permanência que 

passou a ser apropriada pelos residentes, e dado tratamento com a implementação 

de vegetação (figura 35). 

 

 

 Figura 34 – UHs – ambiência por confortabilidade 

 
Fonte: Site da web50 

As UHs foram concebidas com dimensão suficiente para o bem-estar do idoso, e para que 

                                            

50  Disponível em: <http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/elderly-housing#>. Acesso em 
abr. 2018 
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este pudesse trazer consigo o seu mobiliário pessoal, ajudando na identidade com o lugar. 

Figura 35 – Tratamento de áreas externas 

 
Fonte: Site da web51 

Criação de áreas de permanência e convivência ao longo das circulações externas. 

 

O projeto possui também senso de habitabilidade, pois a utilização de formato 

alongado auxilia na privacidade, pois aumenta a distância entre os cômodos (figura 

36). 

Figura 36 – Formato alongado 

 

Fonte: Site da web52 

UHs dispostas umas após a outra, de forma conjugada e alongada, aumentando a 

                                            

51  Disponível em: <http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/SC/ORAL/SC-HDC-
022_BEDOLINI.pdf>. Acesso em abr. 2018 
52  Disponível em: < http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/elderly-housing#>. Acesso em 

jul. 2018. 
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distância entre os cômodos, criando privacidade. 

Esse projeto foi utilizado como referência por ser um exemplar de moradia 

social, inserido em uma área central da cidade de São Paulo, e por suas unidades 

habitacionais apresentarem ambiência por confortabilidade. 

 

2.6.4. Casa de Amparo e Proteção ao Idoso José Bernardo “Marimba” 

 

Como parte do processo de projeto e usando como estratégia a utilização de 

um público-alvo real foram feitas, em janeiro de 2017, visitas a Casa de Amparo e 

Proteção ao Idoso José Bernardo “Marimba”, localizada na cidade de Carnaúba dos 

Dantas/RN (figura 37). As visitas tiveram como objetivo principal, compreender o 

funcionamento e dinâmica dos espaços, para determinar o programa de 

necessidades mais próximo do real, levando em conta os residentes na instituição. 

A primeira coisa observada foi que o prédio é antigo e adaptado ao uso que 

se destina, e que passou por algumas reformas. O formato em “U” confere alguma 

integração visual entre as circulações que dão acesso as UHs (figura 38). 

 

Figura 37 – Localização e zoneamento da Casa de Amparo  

 

Fonte: Adaptado do Google Maps (2018) 
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Figura 38 - Vista do pátio e da circulação das UHs 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

 Uma coisa determinante para a elaboração do programa arquitetônico foi às 

unidades habitacionais individuais que apresentam um tamanho satisfatório, 

comportando o mobiliário pessoal do idoso (figura 39). Na ILPI só existe um quarto 

duplo, que é dividido por dois idosos do sexo masculino (figura 40). O refeitório e a 

área de convivência estão no centro do prédio, interligando as duas alas de UHs 

(figura 41 e 42). 

 

Figura 39 – Unidade habitacional individual 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 
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Figura 40 - Unidade habitacional dupla 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

Figura 41 – Vista do refeitório 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 
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Figura 42 - Vista da área de convivência 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

Outro ponto que serviu de inspiração para as decisões projetuais foi à 

existência de uma praça, na frente da ILPI (figura 43). Era indispensável que os 

idosos não perdessem essa referência. 

 

Figura 43 – Vista da praça em frente a ILPI 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

A Casa de Amparo e Proteção ao Idoso José Bernardo “Marimba”, apesar de 

não ser uma referência de boa arquitetura para o projeto, foi importante por ter 

servido como base para a elaboração do programa arquitetônico. Foi a partir dela 

que foram tomadas as seguintes decisões projetuais: 
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1. A utilização de unidades habitacionais individuais, para até duas pessoas, e 

as unidades coletivas para até quatro pessoas, com quartos comportando até 

dois idosos; 

2. Unidades habitacionais com tamanho que comportem o mobiliário individual 

do idoso, como parte do processo de envelhecimento saudável; 

3. Complexo integrado visualmente a partir de uma área de convivência comum; 

4. Criação de áreas de convívios (alpendres) que pudessem remeter a “sentar 

na calçada” da cidade de interior; 

5. Proposta de integração do exterior com a ILPI a ser projetada, através da 

sugestão da criação de uma praça na frente desta, resgatando a configuração 

existente na ILPI atual; 

6. Criação de um programa de necessidades personalizado para o público-alvo, 

obtido através de conversas informais com alguns residentes e os 

prestadores de serviços. 
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PARTE 3 – PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA 

 

Nesse capítulo, foram desenvolvidos a proposta de  partido, que foi adotado 

na proposta final, assim como os elementos construtivos, o programa arquitetônico e 

o conceito do projeto. 

 

3.1. O PARTIDO 

 

Segundo Cunha (2016), as construções antigas dos diferentes climas 

mostram que, desde a época remota, eram conhecidas e exploradas as 

possibilidades de controle térmico da envoltória. Para o autor, antes do 

aparecimento e da difusão de métodos modernos de climatização artificial, o 

problema térmico era quase corretamente resolvido com recursos de formas, 

materiais, orientação e localização das edificações. E foi em busca dessas 

premissas que a casa de fazenda da região Seridó se tornou a opção de partido 

arquitetônico. 

O desenvolvimento das cidades da região Seridó tem suas raízes 

condicionadas pelo processo histórico de produção do espaço regional: inicialmente 

a pecuária como suporte econômico e posteriormente com a cotonicultura e a 

mineração (MEDEIROS, 2005). Para o desenvolvimento da proposta arquitetônica 

do residencial para idosos, na cidade de Carnaúba dos Dantas/RN, procurou-se 

estabelecer um resgate de algumas das características dos elementos construtivos 

da habitação vernácula da casa de fazenda do Seridó, para adequá-las ao projeto. 

A cobertura das casas de fazenda é basicamente em duas águas, com beirais 

para a fachada da frente e de fundos (figura 44). Caracterizava-se ainda por ter 

beirais com reduzido pé-direito, embora a cumeeira fosse bastante elevada, devido à 

grande inclinação do telhado e o comprimento das edificações (FEIJÓ, 2015). Nela 

era utilizada telhas confeccionadas em barro, conhecidas como telha canal ou 

colonial (figura 45). 
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Figura 44 – Telha em duas águas da casa de fazenda 

 

Fonte: Página de rede social53 

 

Figura 45 – Cobertura e telha da casa de fazenda 

 

Fonte: Adaptada de Borges (2015) 

 

Os vãos de portas e janelas das casas antigas da região Seridó apresentam, 

em geral, 1m de largura e têm como elemento de vedação uma folha cega, inteira ou 

dividida em duas bandas, em corte horizontal ou vertical (figura 46). As folhas de 

portas e janelas eram feitas em tábua de madeira, unidas por uma travessa também 

em madeira (FEIJÓ, 2015). Aberturas pequenas são uma das recomendações para 

o clima quente e seco. A escolha do sistema construtivo, dos materiais e a tectônica 

são elementos que influenciam diretamente no conforto e na eficiência energética de 

uma edificação.  

                                            

53  Disponível em: < http://www.ceramicatelhassalinas.com/produto/Telha-Colonial-Universal-
/16/>. Acesso em abr. 2018 
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Figura 46 - Modelo de esquadrias das casas de fazenda 

 

Fonte: Borges (2015) 

 

Na arquitetura vernacular brasileira, o alicerce era constituído de tijolos ou 

pedras, em geral encontradas nas proximidades da construção. No caso das 

construções do Seridó, a pedra granilítica, na forma irregular, mais conhecida como 

pedra marroada (figura 47) foi a mais adotada, isto pelo fato de existir com certa 

abundância na região (FEIJÓ, 2015, p. 145).  

 

Figura 47 – Alicerce de casa de fazenda do Seridó 

 

Fonte: Borges (2015) 

 

Nas edificações mais antigas da cidade e nas casas de fazenda 

predominavam a alvenaria em tijolo maciço (figura 48) e sua execução se fazia 

diretamente sobre o baldrame, e se desenvolvia até a cobertura, no caso das 

paredes externas, e até certa altura (meias-paredes) internamente (FEIJÓ, 2015). 

Observa-se ainda que nessas edificações a alvenaria externa tem espessura 

variando entre 35cm a 55cm, enquanto as internas giram em torno de 16cm a 20cm 

(FEIJÓ, 2015). Nas edificações atuais predomina o uso da alvenaria de tijolo 
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cerâmico de oito furos, largamente fabricado nas cerâmicas da região, produzindo 

paredes externas e internas em torno de 11 cm a 14 cm já acabadas (Figura 49). 

 

Figura 48 – Alvenaria em tijolo maciço 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

Figura 49 - Alvenaria em tijolo cerâmico oito furos 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

O piso utilizado na habitação seridoense variava de acordo com o poder 

aquisitivo de seu proprietário e também com a região na qual estava localizada a 

edificação. Contudo, dentre os pisos mais utilizados estavam a tijoleira de barro 

tijoleira de adobe, pedra (figura 50), terra batida e tabuado corrido (FEIJÓ, 2015). 

Em várias edificações na cidade encontramos ainda o cimento queimado e o ladrilho 

hidráulico. No abrigo de idosos existente na cidade, o piso predominante nas áreas 
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comuns é em cimento queimado (figura 51).  Nas calçadas da parte antiga da cidade 

ainda encontramos o piso em tijoleira de barro (figura 52). 

 

Figura 50 - Tipos de pisos das casas de fazenda 

 

Fonte: Adaptado de Borges (2015) 

 

Figura 51 – Piso em cimento queimado 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 
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Figura 52 – Piso em tijoleira de barro 

 

Fonte: Acervo da autora (2017) 

 

Já a implantação da edificação no terreno é uma estratégia importante para 

se buscar um bom conforto térmico. Em se falando das casas de fazenda do Seridó, 

segundo Feijó (2015), para a implantação da casa no terreno levava-se em 

consideração, basicamente, que a mesma tivesse sua fachada principal voltada para 

a nascente, garantia de que a casa estaria localizada do “lado da sombra”, 

assegurando-se, assim, que o sol da tarde não incidiria em sua fachada principal, 

tornando bastante aprazível não só o alpendre (quando existente) como também a 

sala de visita. Nas edificações mais antigas da cidade e nas casas de fazenda 

predomina o uso da alvenaria de tijolo de adobe e de barro cozido maciço. Observa-

se ainda que nessas edificações a alvenaria externa tem espessura variando entre 

35cm a 55cm, enquanto as internas giram em torno de 16cm a 20cm (FEIJÓ, 2015). 

Apresentam, portanto, uma envoltória com massa térmica pesada o que contribui 

para o atraso térmico. Para Pacheco (2016) destaca-se também o cuidado das 

casas de fazenda com o sombreamento da massa térmica por meio de varandas e o 

uso de cores claras para a não absorção do calor. 

A adoção da casa de fazenda do Seridó como partido arquitetônico da ILPI, 

se deu principalmente por ser essa tipologia a mais adequada para adaptação 

térmica do lugar e seus elementos construtivos são de fácil leitura e amplamente 

utilizados na região. Mas também pelo resgate emocional e psicológico do idoso, ao 

se deparar com algo familiar para residir. 
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3.2. OS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

 

Definido o partido adotado, a casa de fazenda do Seridó e seus elementos 

construtivos, partiu-se para se fazer uma releitura dessa tipologia, para ser 

incorporado ao projeto do residencial. Outros elementos não presentes na casa de 

fazenda também foram utilizados. Foram definidos os seguintes elementos 

construtivos: fundação (ou alicerce), alvenaria, sistema estrutural, piso, esquadrias 

(portas e janelas), cobertura, cobogó, elementos diversos. 

 

3.2.1. Fundação (ou alicerce) 

 

A fundação é a base que sustenta a casa, dá solidez e transmite para o 

terreno toda carga (peso) da casa (paredes, lajes, telhados, etc.). Uma fundação 

bem-feita evita o surgimento de trincas nas paredes e o surgimento de umidade na 

parte de baixo das paredes.54 Como o solo predominante na região é o neossolo 

litólico (figura 53), que se caracteriza por ser muito pouco desenvolvido, raso, sem a 

presença de água, e com afloramentos rochosos. 

 

Figura 53 - Nossolo Litólico 

 

Fonte: EMBRAPA (2017)55 

                                            

54  Disponível em: http://www.fkct.com.br/dicas_de_fundacao.html>. Acesso em abr. 2018. 

55  Disponível em: < 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000gdhgdwhv02wx5ok0rof
smqv90tsmc.html>. Acesso em jul. 2017 
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Para absorver a mão-de-obra local na construção, optou-se por utilizar a 

fundação tipo baldrame (figura 54) que é o tipo mais comum de fundação.  

 

Figura 54 – Fundação tipo baldrame 

 

Fonte: Site da Web56 

 

Ela é constituída de uma viga, que pode ser de alvenaria, de concreto simples 

ou armado, construída diretamente no solo ou sob um lastro de concreto, dentro de 

uma pequena vala, e é mais empregada em casos de cargas leves como 

residências térreas erguidas sobre solo firme.  

 

3.2.2. Alvenaria e Sistema estrutural 

 

O sistema construtivo escolhido para o projeto será o convencional, que 

consiste em uma estrutura reticulada de concreto armado moldada no local, 

utilizando alvenaria para os fechamentos externos e vãos internos. 

Optou-se por continuar a utilização de alvenaria feita com bloco de vedação 

cerâmico de oito furos, com dimensão de 14x19x29cm, argamassa externa de 2,5cm 

e gesso interno de 2,0cm, para as paredes simples (figura 55); e de 9x14x29cm, 

argamassa externa e interna de 2,5cm, para as paredes duplas (figura 56). As 

paredes externas com proteção solar e as internas serão confeccionadas com tijolo 

                                                                                                                                       

  

56  Disponível em: http://www.fkct.com.br/dicas_de_fundacao.html>. Acesso em abr. 2018. 
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simples. Já as paredes externas, sem proteção solar, serão confeccionadas em 

alvenaria dupla. 

 

Figura 55 – Tijolo simples 

 

Fonte: Adaptado do INMETRO57 

 

 

Figura 56 – Tijolo duplo 

 

Fonte: Adaptado do INMETRO58 

 

De posse dos valores de transmitância térmica (U) e capacidade térmica (Ct) 

dos sistemas de alvenaria escolhida, procedeu-se a um cálculo para descobrir o 

atraso térmico (φ) em horas, que atendesse à exigência da NBR 15.220:2003, para 

a Zona Bioclimática 7 (figuras 57 e 58): 

 

                                            

57  Disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/AnexoV.pdf>.Acesso em abr. de 
2018. 

58  Idem. 
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Figura 57 – Valores de referência para a Zona Bioclimática 7 

 

Fonte: Adaptada da NBR 15220:2003 

 

Figura 58 – Cálculo do atraso térmico do sistema escolhido 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

O cálculo mostrou que a escolha do tipo de alvenaria foi acertada, pois para o 

tijolo duplo o atraso térmico é um pouco mais de 9 horas e para o tijolo simples um 

pouco mais de 6 horas. Apesar desse último está um pouco abaixo do valor da 

norma, as alvenarias de tijolo simples estrão sempre protegidas da incidência solar 

direta. 

As alvenarias externas receberão pintura texturada em cores vibrantes 

inspiradas na obra de Luiz Barragan, com detalhes em revestimento tipo tijolinho 

(figura 59). 
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Figura 59 - Estudo de cores das fachadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017); site da web59 

 

 

3.2.3. Piso 

 

Para o projeto optou-se por utilizar nas áreas internas granilite, com 

modulação de 60x60cm (figura 60), para fazer uma releitura do cimento queimado, 

que já é utilizado nas antigas casas da cidade. Essa escolha se deu também por ser 

mais resistente, e durabilidade é um ponto importante a ser considerado quando se 

projeta edifícios para o poder público. Para as áreas de banheiros, cozinha, áreas de 

serviço, e casa de lixo, a opção de piso é o porcelanato com acabamento natural 

(figura 61), próprio para áreas que requer resistência ao escorregamento. 

Figura 60 - Piso 

 

Fonte: Site da web60 

                                            

59  Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/720083427893821480/>. Acesso em abr. 2018 
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Figura 61 – Piso para áreas molhadas 

 

Fonte: Adaptado do site da Elizabeth61 

  

Para a área de passeio e circulação externa foi utilizado o piso intertravado, 

como uma releitura da tijoleira de barro (figura 62). Já para a área de circulação e 

revestimento da piscina, o piso indicado é a pedra Silvalita, encontrada em larga 

escala na cidade de Parelhas/RN (figura 63). 

 

Figura 62 – Piso intertravado 

 

Fonte: Adaptado da Concrenorte62 

 

                                                                                                                                       

60  Disponível em: < http://restaurartpisos.com.br/wp-content/uploads/2015/06/Fuget-

alphaville.jpg>. Acesso em jul. 2017 

61  Disponível em: <http://www.ceramicaelizabeth.com.br/pt/produto/porcelanato-natural/bianco-

natural-2#>. Acesso em jul. 2018 

62  Disponível em: < https://concrenorte.com.br/vantagens-pisos-intertravados//>. Acesso em 

abr. 2018. 
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Figura 63 – Pedra Silvalita  

 

Fonte: Rede social do distribuidor63 

 

 

3.2.4. Esquadrias (portas e janelas) 

 

No projeto foram utilizadas janelas em madeira e vidro, com peitoril de 80 cm, 

para dar uma maior visibilidade do exterior ao idoso. Como a ventilação seletiva é 

uma das estratégias para a zona bioclimática 7, foi escolhido o sistema em tabicão 

(figura 64) que proporciona um maior controle da ventilação e iluminação. 

 

Figura 64 – Sistema tabicão e modelo de esquadrias adotada 

 

Fonte: Adaptado de site64; Elaborado pela autora (2017). 

                                            

63  Disponível em: 
<https://www.facebook.com/pedrapretanatal/photos/a.1036300349792706.1073741829.78919813116
9597/1792329197523147/?type=3&theater>. Acesso em jul. 2018. 

64  Disponível em: < http://www.serrariaalmeida.com.br/categoria/janelas.html>. Acesso em: 20 

ago 2017 
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Já as portas de giro são em madeira e dotadas do sistema tabicão na parte 

superior como uma releitura do modelo em duas bandas das casas de fazenda. As 

demais esquadrias são do tipo camarão (figura 65). 

 

Figura 65 – Esquadrias (porta e janela) tipo camarão 

 

Fonte: Adaptado de site65 

 

3.2.5. Cobertura 

 

De acordo com a tipologia adotada, optou-se por fazer a cobertura das 

edificações em duas águas, com estrutura em madeira do tipo ripado paulista e telha 

cerâmica capa/canal produzida na região (figura 66).  

 

Figura 66 – Cobertura em ripado paulista e telha cerâmica capa/canal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

                                            

65  Disponível em: <http://scheid.com.br/esquadrias/tecnologias/modelos/>. Acesso em abr. 
2018 
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Como a norma de desempenho – ABNT NBR 15.220 – determina que para a 

zona bioclimática 7 a cobertura tem que ser pesada. Para um melhor desempenho 

térmico e estanqueidade da cobertura das UHs e salas onde se elabora algum tipo 

de atividade, propõe-se a utilização de uma manta de subcobertura isolante (figura 

67). Completando o sistema foi adotada uma inclinação de 35%, criando uma 

câmara de ar generosa, e aberturas em cobogó nas alvenarias e no sentido dos 

ventos, para promover a circulação de ar (figura 68). 

 

Figura 67 – Manta térmica 

 

Fonte: Adaptado de site da web66 

 

Figura 68 – Sistema de cobertura com câmara de ar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

                                            

66  Disponível em: <http://www.fkct.com.br/dicas_para_telhados.html>. Acesso em abr. 2018 
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Para os alpendres e áreas de convivência, a cobertura ficará aparente. Nas 

circulações externas das áreas não sombreadas pelas árvores existentes ou 

alpendres, serão utilizados caramanchões em madeira, com cobertura vegetal para 

permitir um caminhar ao abrigo da intensa radiação solar da região (figura 69). 

 

Figura 69 – Cobertura em caramanchão em madeira 

 

Fonte: Site da web67 

 

3.2.6. Cobogó 

 

Outro elemento bem explorado no projeto é o cobogó cerâmico (figura 70). 

Ele é utilizado tanto para ajudar na ventilação da câmara de ar das coberturas, da 

capela e da área de varal, quanto para dar privacidade às varandas íntimas. 

                                            

67  Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/720083427893821480/>. Acesso em abr. 2018 
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Figura 70 – Cobogó em cerâmica 

 

Fonte: Site da web68 

3.2.7. Elementos diversos 

 

Para uma maior sustentabilidade do complexo residencial, optou-se por 

indicar, neste memorial, componentes que apresentem algum sistema de economia 

de recursos em sua composição. São eles: 

Instalações hidrossanitárias 

Componente Especificação Exemplo 

Torneiras dos banheiros Sistema de acionamento 
hidromecânico, com leve 
pressão da mão e 
fechamento automático 
temporizado em 
aproximadamente 6 
segundos, com arejador 
embutido. 

 
Torneiras da cozinha  Sistema de acionamento de 

¼ de volta, com arejador 
articulável, que além de 
garantir economia de água, 
permite o direcionamento do 
fluxo. 

 
Torneiras das áreas de 
serviço 

Sistema de acionamento de 
¼ de volta. 

 

                                            

68  Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/342062534189051701/>. Acesso em abr. 2018 
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Torneiras para área externa Sistema de acionamento 
rotativo: Proporciona 
vedação perfeita e facilidade 
na regulagem da vazão. 

 
Vaso sanitário Bacia sanitária com caixa 

acoplada e assento para 
banheiros acessíveis, com 
acionamento ECOFLUSH 
3/6 LTS. 

 
Reservatório individual de 
água 

Tanque de polietileno, Com 
fechamento rápido e seguro, 
possui tampa de 1/4 de volta 
e vedação total, que impede 
a entrada de sujeira, de 
insetos e garante ainda mais 
a conservação da água. 

 

Cisterna vertical  Para coleta de água de 
chuva entre as UHs, em 
polietileno de alta 
resistência, é econômica, de 
fácil instalação e pode ser 
enterrada com contenção. 

 
Cisterna horizontal Para o armazenamento de 

água potável, em polietileno 
de alta resistência, é 
econômica, de fácil 
instalação e pode ser 
enterrada com contenção. 

 

Castelo d’água Caixa d’água metálica, tipo 
taça. 

 
Barras em aço  Barras de apoio para 

banheiros e circulações 
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3.3. PROGRAMA ARQUITETÔNICO 

 

A ILPI é o serviço de atenção ao idoso asilar, prioritariamente prestado aos 

idosos sem família, ou em situação de vulnerabilidade social, onde é oferecido 

serviços nas áreas: social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia 

ocupacional, de enfermagem, dentre outros. Ela é classificada em três modalidades: 

modalidade I, modalidade II e modalidade III. 

O projeto de uma Instituição de Longa Permanência - ILPI - deve seguir uma 

série de exigências espaciais estabelecidas em norma. A Portaria nº 73/2001 traz 

em seu escopo a definição da ILPI, a que público se destina, qual a modalidade a 

ser escolhida dependendo do grau de dependência de seus residentes, regras 

gerais de espacialidade e qual o programa de necessidade mínimo para cada 

modalidade. 

A ILPI de modalidade I é aquela destinada a idosos independentes para a 

atividade da vida diária (AVD), mesmo que usem algum equipamento de autoajuda 

como, por exemplo, bengala, andador, cadeira de roda e outros. Nela a capacidade 

máxima é de 40 idosos, com 70% dos quartos para quatro idosos e 30% para dois 

idosos.  

A de modalidade II é a destinada a idosos dependentes e independentes que 

necessitam de auxílio e de cuidados especializados e que exijam controle e 

acompanhamento de profissionais da saúde. A norma diz que nesta modalidade não 

serão aceitos idosos portadores de deficiência física incapacitante e de doença 

mental incapacitante.  Nela a capacidade máxima é de 22 idosos, com 50% dos 

quartos para quatro idosos e 50% para dois idosos. 

E por fim, a modalidade III que é a destinada a idosos dependentes que 

requerem atenção total, no mínimo, em uma atividade da vida diária (AVD) e que 

necessitam de uma equipe interdisciplinar de saúde. Nela a capacidade máxima é 

de 20 idosos. Com 70% dos quartos para dois idosos e 30% para quatro idosos. 

Com base no público alvo do abrigo da cidade de Carnaúba dos Dantas/RN, e 

por entender que a modalidade escolhida é mais igualitária, optou-se pela 

modalidade II. 
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A Portaria n° 73/2001, que estabelece as Normas de Funcionamento de 

Serviços de Atenção Ao Idoso no Brasil, determina o programa de necessidades 

mínimo que uma instituição de longa permanência deve apresentar (figura 71).  

 

Figura 71 – Programa de necessidades de ILPI, modalidade II 

 

Fonte: Adaptada da Portaria n° 73/2001 

 

De posse do programa de arquitetônico mínimo estabelecido em norma, era 

essencial saber a real necessidade do público alvo para o qual se estava projetando. 

Portanto, a visita feita a Casa de Amparo e Proteção ao Idoso José Bernardo 

“Marimba”, em Carnaúba dos Dantas/RN, foi primordial para a elaboração do 

programa arquitetônico utilizado como base do projeto, visto que foram observados 

os aspectos de funcionamento da ILPI, bem como a estrutura que ela apresentava e 

o que poderia ser melhorado e acrescentado.  

A partir desses dois pontos, o programa mínimo e a visita à ILPI, foi que se 

chegou ao programa arquitetônico do projeto (figura 72): 
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Figura 72 – Programa arquitetônico elaborado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

As áreas estipuladas no programa foram baseadas no programa mínimo da 

norma. Entretanto, para os ambientes criados especialmente para o projeto, a área 

foi estipulada levando em conta o Código de Obras de Caicó/RN, e ao arbítrio da 

projetista. 

A Portaria n° 73/2001, também estabelece algumas necessidades de conforto 

e de acessibilidade mínimos que o projeto deve seguir. Uma delas é que a 

edificação deve ser preferencialmente térrea e que o terreno deve ser 

preferencialmente plano. Esse parâmetro foi decisivo na escolha do terreno e do 

partido arquitetônico.  

Ambientes Área mínima (m²)

Recepção 16,00

Sala para técnicos 12,00

Sala de reuniões 18,00

Sala da direção 18,00

Mercearia/bazar 30,00

Lavabo 2,50

Área total 96,50

Ambientes Área mínima (m²)

Capela 16,00

Salão de convivência 12,00

Sala de interação social 18,00

Sala multiuso 18,00

Sala de atividades individuais 30,00

Sala de atividades coletivas 2,50

Banheiro masculino 3,00

Banheiro feminino 3,00

Banheiro de funcionário masculino 3,00

Banheiro de funcionário feminino 3,00

Sala de descanso de funcionários 12,00

Ambulatório 8,00

Refeitório 25,00

Praça coberta (caramanchão) 30,00

Academia da terceira idade (ao ar livre) 25,00

Piscina descoberta 100,00

Área total 208,50

Ambientes Área mínima (m²)

Cozinha 16,00

Despensa 12,00

Lavanderia 18,00

DML 18,00

Rouparia 30,00

Varal 15,00

Depósito geral 4,00

Almoxarifado 16,00

Casa de gás 5,00

Sala de medidores 8,00

Casa de lixo seco 6,00

Casa de lixo úmido 6,00

Área total 154,00

Ambientes Área mínima (m²)

Área verde (15% da área do terreno) 690,00

Horta 100,00

Circulação e divisórias (25% da área total) 114,75

Área total 904,75

Área de Serviço

Área verde e de circulação

Programa de necessidade do Complexo Residencial Bosque das Algarobas

Área administrativa

Área de convivência e atendimento
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3.4. CONCEITO 

 

“...para a maioria de nós, as ideias só vêm depois de esforço 
considerável e, então, podem exigir muita elaboração...assim, é 
improvável que as grandes ideias nos ocorram sem esforço.” 
(LAWSON, 2015) 

 
O processo de busca de um conceito para nortear o projeto não foi fácil e o 

primeiro passo foi entender o que significava conceito em projeto de arquitetura. 

Para Maciel (2003), a ideia de um conceito que participe como elemento indutor do 

projeto é recorrente compreendida como algo externo, uma ficção, analogia, 

metáfora ou discurso que daria relevância ao projeto e articularia todos os 

condicionantes de forma significativa. 

O ponto de partida então foi à realidade atual das ILPIs no Brasil. Para tanto, 

expressões como adaptação, reforma, improvisação, insegurança, isolamento, 

desconforto e falta de identidade eram as premissas a serem modificadas com o 

conceito. Então veio o instrumento Poema dos Desejos, apresentado na disciplina 

de Atelier II, e a reflexão de como o projeto deveria ser na concepção da projetista 

(figura 73).  

 

“O Wish Poem ou Poema dos Desejos é um instrumento de pesquisa 
desenvolvido por Henry Sanoff. Na sua aplicação, os usuários de um 
determinado ambiente declaram, por meio de um conjunto de 
sentenças escritas ou de desenhos, suas necessidades, sentimentos 
e desejos relativos ao edifício ou ambiente analisado, tendo como 
ponto de partida a sentença previamente proposta “Eu gostaria que o 
[edifício/ ambiente]...”. Trata-se de um instrumento não estruturado e 
de livre expressão, que incentiva e se baseia na espontaneidade das 
respostas. Tanto a sua elaboração quanto a sua aplicação são 
rápidas, e simples e de um modo geral, os resultados são ricos e 
representativos das demandas e expectativas atuais e futuras dos 

usuários” (RHEINGANTZ, 2009, p.43). 
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Figura 73 – Poema dos Desejos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Surgiu então o conceito do ninho. O ninho como um lugar de proteção, de 

acolhimento, de aconchego. O residencial deveria proporcionar ao idoso um ninho 

de novas possibilidades, para um envelhecer proveitoso e bem-sucedido, longe do 

seu de origem (sua residência). 
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PARTE 4 – ANTEPROJETO 

 

Nesse capítulo será apresentado o anteprojeto do Complexo Residencial 

Bosque das Algarobas e este será iniciado com os condicionantes projetuais, quais 

sejam; o estudo da unidade habitacional – UH; o estudo da implantação dos edifícios 

do complexo; o complexo residencial Bosque das Algarobas; e um novo conceito de 

ILPI 

 

4.1. CONDICIONANTES PROJETUAIS 

4.1.1. O Terreno 

 

O terreno escolhido para a implantação do Complexo Residencial Bosque das 

Algarobas é uma fração da área do antigo Horto Florestal de Carnaúba dos 

Dantas/RN, com 4.596,35m² (figura 74).  

Figura 74 – Terreno de implantação do Complexo 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth69 (2018) 

                                            

69  Disponível em: <https://earth.google.com/web/@-6.55455208,-

36.59324502,312.47636801a,481.04931321d,35y,360h,0t,0r>. Acesso em jul. 2018. 
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A escolha se deu, primeiramente, pelo terreno ser plano e estar localizado no 

centro da cidade, com toda a infraestrutura instalada ao redor, e também por ser 

uma área de diversificados usos (figura 75). 

 

Figura 75 - Mapa de usos do entorno do terreno 

 

Fonte: Adaptada do Google Earth70 (2018) 

 

Por ser parte do antigo Horto Florestal do município, o terreno era patrimônio 

do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF e hoje pertence 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA. Em visita a sede do IBAMA e através das redes sociais (figura 76), teve-se a 

informação que existe um processo, em curso, para leilão do terreno.  

Figura 76 – Manchete sobre leilão do terreno 

 

Fonte: Adaptada de blog71 

                                            

70  Disponível em: <https://earth.google.com/web/@-6.55513234,-

36.59328767,314.17422847a,351.54470857d,35y,0h,0t,0r>. Acesso em jul. 2018. 
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A informação obtida no IBAMA, em conversa com um funcionário do órgão, é 

que se a prefeitura tiver interesse e apresentar um projeto social para a área, ela 

pode adquiri-lo com prioridade. Esse também foi um dos pontos que motivaram a 

utilização do terreno. 

E o último ponto de escolha do terreno foi por ele apresentar uma área verde 

considerável, pois existe nele um bosque de algarobas, fruto de um projeto de 

reflorestamento do semiárido que se iniciou em 1940 e teve seu apogeu entre os 

anos de 1961 a 1965 (BURNETT, 2017). Essa vegetação existente pôde ser 

utilizada como estratégia bioclimática. 

 

4.1.2. Condicionantes legais 

 

Os condicionantes legais são o conjunto de leis e normas que compõe o 

regramento para a composição de um projeto. É a base legal que orienta o projetista 

na hora da concepção do deste. Neste estudo, foram utilizadas legislações que 

regulamentam o funcionamento das instituições de longa permanência, as normas 

de acessibilidade e, para as prescrições urbanísticas, o Plano Diretor da Cidade de 

Caicó, cidade polo da região, visto que a cidade de Carnaúba dos Dantas não 

dispõe de um Plano Diretor. 

A Portaria n° 73, de 10 de maio de 2001, da Secretaria de Estado de 

Assistência Social, estabelece normas de funcionamento de serviços de atenção ao 

idoso no Brasil, nas modalidades previstas na Política Nacional do Idoso. Ela foi 

utilizada para se obter, dentre outras coisas: a modalidade de ILPI que mais se 

encaixava no perfil do idoso institucionalizado da cidade de Carnaúba dos 

Dantas/RN; o programa de necessidades e o dimensionamento mínimo dos 

espaços; as necessidades de conforto e acessibilidade; a configuração das áreas 

externas; e o tipo de edificação a ser projetada. Foi através dela que se definiu, 

principalmente, o terreno, pois a norma diz que “o terreno deve ser 

preferencialmente plano e, se inclinado, dotado de escadas e rampas para vencer os 

                                                                                                                                       

71  Disponível em: <https://marcosdantas.com/carnaubense-lanca-campanha-para-evitar-que-horto-

florestal-de-carnauba-dos-dantas-seja-leiloado/>. Acesso em jul. 2018 
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desníveis.” (BRASIL, 2001, p.100); e o tipo de edificação, pois segundo a Portaria 

ela “deve ser preferencialmente térrea” (BRASIL, 2001, p.100).  

A Resolução RDC n° 283, de 26 de setembro de 2005, da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA estabelece Regulamento Técnico que define 

normas de funcionamento para s Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

Nela foi possível se obter algumas premissas como a promoção da ambiência 

acolhedora, a integração dos idosos com a comunidade local, o desenvolvimento de 

espaços para e execução atividades que estimulem a autonomia dos idosos, 

promoção de condições de lazer para os idosos tais como: atividades físicas, 

recreativas e culturais. Foi possível também verificar os elementos de formação da 

infraestrutura física das ILPIs, como: instalações prediais, acesso externo, pisos 

externos e internos, circulações internas, janelas e guarda-corpos, dimensões 

mínimas de dormitórios, dentre outros. 

Foi utilizado ainda o Decreto nº 8.553, de 2 de outubro de 2008, do município 

de Natal, que aprova Norma Técnica Especial que regulamenta o funcionamento de 

Instituições de longa Permanência destinadas a idosos no Município de Natal. Essa 

legislação foi utilizada, subsidiariamente, para o estudo do dimensionamento das 

UHs. Um ponto interessante a ser ressaltado é que ela estabelece a inclinação 

máxima de rampa de 5%, o que é um benefício em se tratando de lugar que abriga 

idosos. 

Para a acessibilidade, utilizou-se a ABNT NBR 9050:2015, especialmente 

para as dimensões dos espaços, pois todos eles deveriam ser acessíveis, e para o 

dimensionamento das UHs, tomando como base a figura 146 (Dormitório acessível – 

Área de circulação mínima – Exemplo – Vista superior) da norma (ABNT, 2015, 

p.130). 

Como a cidade de Carnaúba dos Dantas/RN não possui um Código de Obras 

e nem Plano Diretor, foi utilizado, subsidiariamente, as legislações da cidade de 

Caicó/RN como parâmetro para as prescrições urbanísticas. Então itens como recuo 

mínimo, taxa de ocupação, área permeável, área de ventilação e iluminação mínima 

dos ambientes, áreas mínimas dos ambientes, foram extraídos dessas duas 

legislações.  
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4.2. ESTUDOS PRELIMINARES 

4.2.1. Unidade Habitacional 

 

Com base no que foi visto na revisão bibliográfica observou-se que dentre os 

vários problemas que a institucionalização pode trazer o isolamento, a perda da 

identidade, da privacidade e da autonomia provocam danos psicológicos profundos 

nos idosos. Então examinando o programa de necessidades em busca do ambiente 

que poderia contribuir positivamente para minimizar esses efeitos, e baseado 

também no estudo do conceito para o projeto (o ninho), percebeu-se que a unidade 

habitacional deveria ser estudada mais a fundo para que ela pudesse minimizar 

esses fatores, e ajudar no envelhecimento saudável do idoso na instituição. 

A primeira coisa observada foi à dimensão mínima que a norma estabelece 

para a unidade habitacional. A Portaria nº 73/2001, estabelece que o dormitório para 

duas pessoas deva ter área mínima de 15m², e para quatro pessoas área mínima de 

20m², incluindo em ambos lugares para guarda roupa e pertences dos residentes. A 

RDC nº 283/2005, estabelece em seu item 4.7.7.1 que os dormitórios devem ser 

separados por sexo, para no máximo quatro pessoas, dotados de banheiro, e que a 

área mínima para uma pessoa é de 7,50m², incluindo área para guarda de roupas e 

pertences do residente. Já os dormitórios de duas e quatro pessoas devem possuir 

área mínima de 5,50m² por cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences 

do residente. O Decreto Municipal n° 8.553/200872 estabelece que a área mínima 

para um leito é de 6,50m², e de 5,00 m² por leito para até quatro pessoas. Ele 

também estabelece que a medida linear mínima de um dos lados do dormitório é de 

2,50m. 

De posse desses dados, desenhou-se então a unidade habitacional mínima, 

estabelecida em legislação: UH mínima individual (figuras 76 e 77); UH mínima 

dupla (figura 78).  

 

                                            

72  O Decreto Municipal n° 8.553/2008, do município de Natal, foi utilizado como referência para 

análise das áreas das unidades habitacionais de forma complementar às outras. 
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Figura 77 – UH mínima individual  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

Figura 78 – UH mínima individual 

 

Fonte: Elabora pela autora (2017)  



  Parte 4 – Anteprojeto 

 

110 

 

Figura 79 – UH mínima segundo norma 

 

Fonte: Elabora pela autora (2017) 

 

Nesse estudo, a ABNT NBR 9050:2015 quanto às dimensões estabelecidas 

na figura 146 do item 10.9 - locais de hospedagem (figura 79) - não foram utilizadas. 

O que se levou em consideração da NBR 9050:2015 foi à dimensão mínima de 

banheiro acessível, visto que esse não é tratado nas legislações citadas73. Foram 

considerados também os afastamentos mínimos estabelecidos nas legislações74. 

 

Figura 80 – Dormitório acessível para locais de hospedagem 

 

Fonte: adaptado da ABNT NBR 9050 (2015) 

                                            

73  Portaria n° 73/2001; RDC n° 283/2005; Decreto Municipal n° 8.553/2008 

74  Idem 
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Diante do estudo, a conclusão a que se chegou é que mesmo estando às 

unidades habitacionais dentro dos parâmetros mínimos estabelecidos pelas 

legislações, elas não oferecem condições mínimas de habitabilidade, mal 

comportando o mobiliário mínimo exigido. Portanto, as legislações estão defasadas 

e carentes de revisão. 

Sabendo que as legislações devem ser revistas e adequadas às modificações 

da ABNT NBR 9050:2015, e que o item 10.9 dessa norma estabelece medidas 

mínimas de circulação em dormitório acessível para locais de hospedagem, 

desenhou-se também a UH mínima segundo a norma de acessibilidade (figuras 80 e 

81).  

Figura 81 – UH mínima individual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Figura 82 – UH mínima dupla 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

As UHs projetadas de acordo com a NBR 9050:2015 se mostraram 

satisfatórias quanto ao que pode se exigir de espaço mínimo. Entretanto, para se 

conceber um projeto que agregue as estratégias da ambiência, desenho universal e 

humanização para habitações coletivas, as UHs mínimas poderiam ser utilizadas 

como ponto de partida, mas não atendiam aos requisitos.  

Partiu-se então para os primeiros estudos através de croquis (figuras 82 e 83) 

do que seria a UH que apresentasse as três diretrizes estabelecidas para o estudo 

do residencial, até que se chegou a dois tipos de UHs: a UH tipo 01, para até dois 

idosos (figura 84); a UH tipo 02, para até quatro idosos (figura 85). 
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Figura 83 – Croquis de estudo das primeiras UHs 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Figura 84 – Croqui de estudo das primeiras UHs 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Figura 85 – UH Tipo 01: para até dois idosos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

 

Figura 86 – UH Tipo 02: para até quatro idosos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Uma das premissas para as unidades habitacionais eram a visibilidade e o 

nível de privacidade dentro das UHs. Então para testar esses quesitos utilizou-se a 

sintaxe espacial75 e o programa DepthmapX76, elaborando isovistas (figuras 86, 87, 

88, 89 e 90) de diversos pontos assim analisadas: 

 

Figura 87 – Isovistas externas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Ponto 01: em frente a porta da UH no alpendre social – não há visibilidade da área íntima 

da UH; 

Ponto 02: no meio do alpendre social – não há visibilidade da área íntima; 

Ponto 03: sentado em poltrona no alpendre íntimo – visibilidade de toda a área da copa e 

porta de entrada, e vista parcial da área da cama; 

Ponto 04: deitado em uma rede – visibilidade total da UH, mas sem visibilidade da porta 

de entrada da UH. 

Resultado da análise: a privacidade da UH foi preservada em relação a circulação social 

                                            

75 Barros, 2006 diz que pode-se definir a Sintaxe Espacial como um conjunto de técnicas de análise 
configuracional de espaços enfatizando os encontros de pessoas em espaços arquitetônicos – 
cidades e edificações . 
76 O depthmapX é uma plataforma que realiza um conjunto de análises de redes espaciais, projetadas 
para entender os processos sociais dentro do ambiente construído. O objetivo do software é produzir 
um mapa de elementos de espaço aberto, conectá-los por meio de alguma relação (por exemplo, 
intervisibilidade ou sobreposição) e, em seguida, realizar uma análise gráfica da rede resultante. O 
objetivo da análise é derivar variáveis que possam ter significado social ou experiencial. Disponível 
em: < http://www.spacesyntax.net/software/>. Acesso em abr. 2018 
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do edifício; em relação ao alpendre íntimo é suficiente para se observar o idoso que possa 

estar em estado de fragilidade de saúde e acamado. 

Figura 88 - Isovistas internas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Ponto 01: na copa – nesse ponto há visibilidade da porta de acesso ao alpendre social, da 

porta de acesso ao alpendre privativo e grande parte da área de dormir. A área do banheiro 

fica preservada; 

Ponto 02: na mesa da copa – há visibilidade total da copa e da área de dormir. Há visão 

também das portas de acesso dos alpendres e uma visibilidade parcial do banheiro; 

Ponto 03: Deitado na cama – há visibilidade total da área de dormir, parcial da copa, e 

visibilidade parcial do alpendre íntimo. Não há visibilidade da porta de acesso ao alpendre 

social; 

Ponto 04: Poltrona do quarto – há visibilidade total da área de dormir e visão parcial da 

copa. Não há visão da porta de entrada pelo alpendre social e nem do banheiro. Há uma 

visão quase total do alpendre íntimo. 

Resultado da análise: O idoso que se encontrar no ponto 01 e 02 vai ter plena visibilidade 

da UH e também da área externa pela porta de entrada do alpendre social e íntimo. O idoso 

que estiver acamado terá visão de toda a UH e de parte do alpendre íntimo e exterior ligado 

a essa área. A visibilidade da UH é satisfatória tanto internamente, quanto de exterior. 
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Figura 89 - Isovistas externas 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Ponto 01: em frente a porta da UH no alpendre social – há visibilidade de parte da área da 

copa e da parte dos armários de um dos quartos; 

Ponto 02: na área de acesso do alpendre social – não há visibilidade da área da UH; 

Ponto 03: no alpendre íntimo à esquerda – visibilidade de toda a área de um dos quartos e 

visibilidade parcial de outros 02 dormitórios; 

Ponto 04: no alpendre íntimo à direita – visibilidade satisfatória da área de dormir de um 

dos dormitórios e visibilidade parcial de outros 02 dormitórios. 

Resultado da análise: Mesmo o ponto 01 dando visibilidade para dentro da UH, ela não 

interfere na privacidade do idoso residente nela. Os pontos 03 e 04 permitem a observação 

de dos quartos centrais dos edifícios; os quartos laterais só permitem visibilidade parcial. 
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Figura 90 - Isovistas internas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Ponto 09: Poltrona da primeira cama – tem visibilidade de todo o quarto e da área externa 

pela janela; 

Ponto 10: Poltrona da segunda cama – tem visibilidade de todo o quarto, da porta do outro 

quarto e de parte do alpendre íntimo. Tem visão também da área externa pela janela; 

Ponto 11: Primeira cama -  tem visibilidade de todo o quarto e da área externa pela janela; 

Ponto 12: Segunda cama: tem visibilidade de todo o quarto, da porta do outro quarto e de 

parte do alpendre íntimo. Tem visão também da área externa pela janela; 
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Figura 91 - Isovistas internas 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

Ponto 05: Poltrona da primeira cama – há visibilidade de parte da bancada de refeição da 

copa e da área externa pelo alpendre íntimo; 

Ponto 06: Poltrona da segunda cama – há visibilidade de parte da copa e de parte do 

alpendre íntimo; 

Ponto 07: na primeira cama – há visibilidade de parte da bancada de refeição da copa e de 

parte do alpendre íntimo; 

Ponto 08: na segunda cama – há visibilidade de parte da copa e de parte do alpendre 

íntimo. 

 

O estudo das isovistas só veio comprovar que as UHs apresentavam 

privacidade, quando observadas dos alpendres sociais e visibilidade de dentro da 

UH para a área externa e do alpendre íntimo para a área interna da UH. A 

privacidade é importante para que o idoso, principalmente o acamado, não tenha 

sua vida íntima devassada. E a visibilidade é importante para que esse mesmo 

idoso, não perca o contato com o mundo, para que ele não se sinta abandonado e 

confinado. 
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4.2.2. Estudo da Implantação 

 

Outro ponto importante para o projeto do residencial era a implantação dos 

prédios no terreno. Isso porque umas das premissas mais importantes a ser atingida 

era a integração visual do residencial tanto de dentro para fora, quanto de fora para 

dentro e entre as áreas privativas e coletivas.  

A ideia inicial era a de que o projeto deveria ser uma espécie de protótipo 

básico que pudesse ser implantado em módulos, a depender do terreno escolhido. 

Mas essa ideia não evoluiu. O que ficou dela foi a de se fazer um complexo, que 

pudesse ser construído em módulos e para isso, então, foram elaborados, 

incialmente, croquis para o estudo de implantação do residencial no terreno, além de 

uma maquete física para auxiliar neste estudo e no estudo de insolação no 

Heliodon77 (figura 91). 

 

Figura 92 - Croquis de estudo de volumetria e implantação e maquete física  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Após vários estudos da implantação no AutoCad 2014 (figura 92) chegou-se a 

uma implantação exibida na qualificação (figura 93), que apresentava uma 

                                            

77 Esse é um instrumento utilizado para simular as variações da incidência da luz solar direta gerada 
pelo movimento aparente do sol. Assim, é possível ajustar o ângulo entre uma superfície plana e um 
feixe de luz, combinando o ângulo entre um plano horizontal, uma latitude específica e o feixe solar. 
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configuração boa para atender às condições climáticas, mas que não apresentava a 

integração desejada. 

 

Figura 93 – Estudos de implantação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Figura 94 – Implantação apresentada na qualificação 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017) 

 

Diante da insatisfação com essa implantação, foi utilizado um estudo de 

gráfico, tipo VGA, no DepthmapX e feitas simulações nas configurações espaciais 



  Parte 4 – Anteprojeto 

 

122 

 

estudadas durante o processo (figura 94), afim de se diagnosticar qual era a área de 

maior integração visual no terreno e assim se obter a configuração de implantação 

final. Foram distribuídos no terreno retângulos que representavam os espaços de 

convivência social, administrativo, capela, e de moradia.  

 

Figura 95 – Estudo de VGA para implantação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Analisando as imagens em todas as configurações, obteve-se como 

resultado: 

1. Área de maior integração visual - as áreas frontal, lateral e central do 

terreno; 

2. Área de menor integração visual – a área administrativa e a área das 

varandas íntimas das UHs. 

 A partir dessas informações, foi elaborada a implantação final, com a 

seguinte setorização (figura 95): a área de administração, serviço, horta e capela na 

área mais externa do terreno, para o acesso fácil do público em geral, fornecedores 

e funcionários;  a área de convivência mais centralizada, fazendo a integração do 

complexo; a área de descanso (UHs) na porção mais à margem do terreno, com os 

alpendres sociais fazendo parte da área de convivência e a área íntima voltados 

para a área com menor integração visual. As entradas sociais e de serviço estão 
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localizadas na parte frontal do complexo e a entrada da ambulância na lateral direita 

do terreno, para uma maior privacidade. 

 

Figura 96 – Implantação final com setorização 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.3. O COMPLEXO RESIDENCIAL 

 

O anteprojeto foi pensado em módulos de edifícios (administração, capela, 

unidades habitacionais, centro de convivência), com uma disposição no terreno 

determinada pelo estudo de gráfico, tipo VGA, no DepthmapX , de forma tal que o 

idoso pudesse ter uma maior integração visual com as partes do complexo 

residencial. Seria, portanto, uma espécie de vila. Essa composição modular permite 

que a construção dos edifícios, por exemplo, possa ser executada em etapas. Ela 

também foi pensada assim para garantir que uma maior quantidade de espécies 

vegetais da área fosse preservada.  

Com um terreno de 4.596,35m² de área, o complexo residencial ficou com as 

seguintes áreas e prescrições urbanísticas (figura 96): 
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Figura 97 – Quadro de áreas 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 

 

A capela ecumênica, o prédio da administração e a área de serviços ocupam 

a parte mais externa do terreno, fazendo divisa com a Rua José Matias, onde 

indicamos ser transformada em uma praça, juntamente com a quadra de esportes 

existente (figura 97). 

 

Figura 98 – Planta baixa: Capela ecumênica, administração e serviços 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018) 
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O acesso social do complexo se dá em frente à fachada principal da capela, e 

a entrada de serviço na fachada oposta da capela (figura 96). O terceiro acesso é 

exclusivo de ambulância, e se encontra na parte posterior do complexo, com acesso 

pelo horto (figura 98). 

 

Figura 99 – Acesso da ambulância 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

 

Figura 100 – Centro de convivência 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

O prédio que agrega o centro de convivência e as unidades de atendimento 

está localizado na área do terreno que o estudo apontou como sendo a mais 

integrada visualmente (figura 99). Ela se integra visualmente com as unidades 

habitacionais e com o horto florestal, de forma que os idosos possam ter contato 

com a população frequentadora desse espaço. 
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As unidades habitacionais foram projetadas de forma que o espaço pudesse 

comportar o mobiliário do idoso, para que ele pudesse trazer para o residencial suas 

referências de vida. A unidade habitacional – UH – tipo 01 (figura 100), abriga até 

dois idosos e é composta de um alpendre social (comum a todas UHs), copa, 

banheiro adaptado, dormitório e alpendre íntimo (privativo). As fachadas receberão 

cores vibrantes, inspiradas na paleta de cores de Luís Barragan (figuras 101 e 102) 

 
Figura 101 - UH tipo 01: para até dois idosos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

 

Figura 102 – Fachada do alpendre privativo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 103 – Fachada lateral 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A Unidade habitacional – UH – tipo 02 (figura 103) é coletiva e abriga até 

quatro idosos. É composta por um alpendre social, copa, banheiro acessível, dois 

dormitórios e um alpendre coletivo (privativo). Suas fachadas, também, receberão 

cores vibrantes, inspiradas na paleta de cores de Luís Barragan (figuras 104 e 105). 

 

Figura 104 – UH tipo 02: para até quatro idosos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 105 – Fachada do alpendre coletivo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 106 – Fachada lateral 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

4.4. UM NOVO CONCEITO DE ILPI 

 

“Creo en la arquitectura emocional, es muy importante para la 
humanidad que la arquitectura emocione por su belleza. Si hay 
muchas soluciones técnicas igualmente buenas, la que trae un 
mensaje de belleza y de emoción buena para quien vive o admira los 

espacios… ésa es arte.” (Luis Barragán) 

 

Partindo da ideia que uma ILPI é a moradia de muitos idosos e buscando 

modificar a imagem de que é “um lugar para se morrer”, defendeu-se a ideia que 

para se ter um projeto com valores que pudessem promover o envelhecimento 

saudável era preciso pensar a ILPI não só sob a ótica das normas e legislações, 
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mas também agregar os conceitos da ambiência, humanização da habitação 

coletiva, arquitetura bioclimática e regional.  

O projeto do Complexo Residencial Bosque das Algarobas foi concebido de 

forma que sua implantação pudesse oferecer integração, mesmo sendo composto 

por edifícios independentes. Essa conexão foi feita por caminhos e caramanchões 

que ligam um edifício ao outro (figuras 106 e 107). 

 

Figura 107 - Vista da implantação do complexo 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

Figura 108 - Circulação coberta por caramanchão 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

A fachada de acesso ao complexo é marcada pela presença da capela 

ecumênica, que atua como elemento de ligação entre a entrada social e a entrada 

de serviço (figura 108 e 109).  
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Figura 109 - capela ecumênica 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 
 

 

Figura 110 - Vista geral da fachada de acesso ao complexo 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

A integração visual entre interior e exterior é satisfatória, fazendo com que a 

população possa observar a vida dentro da ILPI e os idosos não se sintam isolados, 

podendo observar a vida desse trecho da cidade (figura 110). 
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Figura 111 - Vista da ILPI da área do horto 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

A escolha de cores vibrantes tendo como inspiração a obra do arquiteto 

mexicano Luis Barragán, imprimiu ao projeto uma vivacidade, proporcionando uma 

ambiência maior aos ambientes como estratégia para influenciar positivamente no 

psicológico dos idosos (figuras 111 e 112). 

 

Figura 112 - Fachadas com cores vibrantes 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 
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Figura 113 – Fachadas com cores vibrantes 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Fomiga, por solicitação da autora 

 

As unidades habitacionais foram projetadas como uma releitura das casas-

grandes de fazenda da região Seridó. Apresentam dois alpendres: um social (figura 

113), voltado para as circulações; e um íntimo (figura 114), voltado para a pista de 

caminhada e circulação da ambulância.  

 

Figura 114 – Alpendre social 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 
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Figura 115 - Alpendre íntimo 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

Existem dois tipos de UH: o tipo 01 – para 01 ou dois idosos; e o tipo 02 – 

para até quatro idosos. Os prédios que abrigam as UHs do tipo 01 apresentam um 

dormitório com área de 22,56m², que podem receber o mobiliário pessoal do idoso 

(figura 115 e 116).  

Figura 116 - Vista interna do dormitório da UH tipo 01 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

Os prédios que abrigam as UHs do tipo 02 apresentam um dormitório com 

área de 23,81m², que podem receber o mobiliário pessoal do idoso (figura 116).  
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Figura 117 – Vista interna do dormitório da UH tipo 02 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

O centro de convivência foi concebido para ser o elo de integração da ILPI. 

Nele situam-se todos os ambientes para a execução de atividades diversas, 

atendimento ambulatorial, convivência e de atividades físicas dos idosos (figura 117 

a 121).  

 

Figura 118 - Horta comunitária 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 
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Figura 119 - Salão de convivência 

 
Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

Figura 120 - Sala de interação social 

 
Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 
Figura 121 - Área de atividades físicas 

 

Fonte: Elaborado por Rafael Formiga, por solicitação da autora 
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Figura 122 - Praça coberta por caramanchão 

 

Fonte: Elaborada por Rafael Formiga, por solicitação da autora 

 

A constatação de que temos um novo conceito de projeto de ILPI, veio 

através do rebatimento no projeto com os parâmetros adotados como essenciais 

para que isso acontecesse. São eles: 

 

AMBIÊNCIA 

Tipo Estratégia Projeto 

Morfologia Utilização da forma 

retangular alongada e em 

fita, comumente utilizada na 

região  

 

Luz Priorizar a utilização da 

luz natural, mas de forma 

controlada e indireta para 

evitar ofuscamento e 

aquecimento do ambiente 
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Cheiro Criação de jardins, 

hortas e caminhos com 

pergolados vegetados 

 

Som Promover a separação 

física da área de 

convivência da área de 

descanso 

 

Sinestesia Utilização de plantas que 

criem diferentes texturas  

 

Arte Criação de um espaço 

dedicado a trabalhos 

manuais, bem como pátio 

coberto onde os idosos 

poderão desenvolver 

atividades artísticas de 

dança, teatro, música. 
 

Cor Utilização de cores vivas 

que influenciem 

positivamente na sensação 

de bem-estar. Paleta de 

cores inspirada nas obras 

de Luís Barragán. 
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Tratamento 
de áreas 
externas 

Criação de áreas de 

permanência e convivência 

ao longo das circulações 

externas 

 

Privacidade e 
individualida

de 

Uso de alpendres como 

ambiente de entrada na 

UH, tanto na área social 

quanto na área íntima  

 

Confortabilid
ade 

Dimensão da UH que dê 

a possibilidade ao residente 

utilizar seu mobiliário para 

que não perca as 

referências 

 

   

ACESSIBILIDADE 

Componente Estratégia Projeto 

Uso 
equitativo 

Propor espaços que 

possam ser utilizados por 

usuários com capacidades 

diferentes;  

Evitar segregação ou 

estigmatizarão de qualquer 

usuário;  

Oferecer privacidade, 

segurança e proteção para 

todos os usuários 
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Uso flexível Criar ambientes ou 

sistemas construtivos que 

permitam atender às 

necessidades de usuários 

com diferentes habilidades 

e preferências diversifica-

das, admitindo adequações 

e transformações; 

Possibilitar adaptabilida-

de às necessidades do 

usuário, de forma que as 

dimensões dos ambientes 

possam ser alteradas 

 

Uso simples 
e intuitivo 

Permitir fácil compreen-

são e apreensão do 

espaço, independente da 

experiência do usuário, de 

seu grau de conhecimento, 

habilidade de linguagem ou 

nível de concentração; 

Eliminar complexidades 

desnecessárias e ser coe-

rente com as expectativas e 

intuição do usuário; 
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Informação 
de fácil 

percepção 

Tornar fácil o uso do 

espaço ou equipamento 

 

Tolerância ao 
erro 

(segurança) 

Considerar a segurança 

na concepção de ambientes 

e a escolha dos materiais 

de acabamento e demais 

produtos a serem utilizados 

nas obras, visando 

minimizar os riscos de 

acidentes 

 

 

Esforço 
físico mínimo 

Dimensionar elementos 

e equipamentos para que 

sejam utilizados de maneira 

eficiente, segura, confortá-

vel e com o mínimo de 

fadiga; 

Minimizar ações repetiti-

vas e esforços físicos que 

não podem ser evitados 

 

Dimensionam
ento de 

espaços para 
acesso e uso 
abrangente 

Permitir acesso e uso 

confortáveis para os 

usuários, tanto sentados 

quanto em pé; 

Possibilitar o alcance 

visual dos ambientes e 

produtos a todos os usuá-

rios, sentados ou em pé; 

Acomodar variações 
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ergonômicas, oferecendo 

condições de manuseio e 

contato para usuários com 

as mais variadas 

dificuldades de manipula-

ção, toque e pegada; 

Possibilitar a utilização 

dos espaços por usuários 

com órteses, de acordo 

com suas necessidades 

para atividades cotidianas  

 

 

 

HUMANIZAÇÃO NO PROJETO DA HABITAÇÃO COLETIVA 

SENSO DE URBANIDADE 

Componente Estratégia Projeto 

Vistas 
 Janelas distribuídas 

para a obtenção das 

melhores vistas 
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Entrelaçamen
to entre 

edificação e 
o lugar 

Edificações conectadas 

ao solo por meio de 

caminhos e a praça 

externa 

 

Caminhos e 
lugares 

Caminhos conectados 

por áreas de interesse 

natural, com distâncias a 

serem percorridas infe-

riores a 150m 

 

Edificação 
melhorando 

o terreno 

As edificações respei-

taram a natureza do sítio, 

tendo sido utilizada a 

área menos arborizada 

do terreno e com a 

preservação de algumas 

algarobas 
 

Ambientes 
semiabertos 

Foram projetados alpen-

dres, circulação coberta 

com pergolado e áreas 

para sentar 
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Hierarquia 
entres 

espaços 
externos 

Os espaços externos 

obedecem uma hierar-

quia que vai da 

circulação social com 

lugares para sentar, para 

as circulações mais 

internas (alpendres so-

ciais), que dão acesso as 

UHs 

 

Espaço 
externo 
positivo 

Espaços externos positi-

vos ao redor dos edifí-

cios, pois não existem 

sobras de área não utili-

zada 

 

Gradiente de 
privacidade 

no arranjo do 
conjunto 

As unidades habitacio-

nais (UH) foram dispos-

tas de forma a criar três 

níveis de privacidade 

 

Transição na 
entrada 

Alpendres como transi-

ção entre o exterior-

interior das UHs 
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Edificação 
como 

complexo 

Coleção de edifícios 

conectados por cami-

nhos e áreas verdes 

 

Demarcação 
de entrada 

coletiva 

Elemento vertical da 

capela e carnaubeiras 

marcando o acesso 

 

Diversidade 
de usuários 

O projeto está em uma 

área da cidade que 

apresenta bastante diver-

sidade. As UH também 

podem abrigar desde 

idosos solteiros, como 

casados. 

 

SENSO DE HABITABILIDADE 

Orientação 
solar e 
ventos 

Os edifícios foram 

posicionados de forma a 

obter a melhor captação 

dos ventos 
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Estratégias 
para 

privacidade 

Não existem UHs 

confrontantes. Os alpen-

dres permitem a privaci-

dade das unidades 

 

UHs 
agregadas 

com mais de 
uma 

orientação 

As UHs foram dispostas 

na orientação sudeste/ 

nordeste para um melhor 

conforto térmico  

 

Formato 
alogado 

As UHs apresentam 

formato alongado 

 

Gradiente de 
intimidade 

Os ambientes da UHs 

apresentam-se em 

sequência, indo das 

partes mais públicas 

para os domínios mais 

íntimos 

 

Gradiente 
das aberturas 

As esquadrias foram 

projetadas com tabicão, 

para que possam ter 

uma gradação de 

ventilação e luz 
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Circulação 
com 

contrastes 

A circulação com 

contraste de iluminação 

não é muito interessa 

para o idoso, pois pode 

causar confusão e levar 

a quedas. Entretanto 

foram projetados circula-

ção com caramanchões 

para acostumar as 

pupilas do idoso a 

gradação de iluminação 

 

UHs em fita 
As UHs foram dispostas 

em fita, como uma 

releitura das casas da 

parte mais antiga da 

cidade 

 

Materiais 
apropriados 

Os materiais utilizados 

no projeto são facilmente 

encontrados na região, e 

o sistema construtivo é 

de fácil execução e já 

apropriado pela mão-de-

obra local. 
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ARQUITETURA ADEQUADA AO CLIMA QUENTE E SECO 

Componente Estratégia Exemplificação 

Implantação 
Orientação das 

maiores fachadas no 

sentido nordeste/ 

sudeste; Implantação 

das áreas de conví-

vio, prioritariamente, 

para o nascente. 

 

 

Sombreamento 
nas aberturas 
(proteção solar) 

Circulação externa 

protegida por elemen-

to horizontal de som-

breamento e vege-

tada;  

Grandes beirais para 

proteção das paredes 

de tijolo de meia vez, 

e tijolo de vez nas 

paredes sem prote-

ção do sol -  massa 

térmica; Criação de 

pequenos pátios co-

bertos, entre edifica-

ções. 
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Ventilação 
Controle da venti-

lação natural nos 

períodos críticos do 

dia e ventilação 

mecânica feita por 

ventiladores de teto 

nos meses mais 

quentes;  

Pé direito alto, favo-

recendo a circulação 

dos ventos. 

 

 

Resfriamento 
evaporativo 

Manutenção do 

máximo de vegetação 

existente no terreno e 

a utilização de 

paisagismo de baixo 

impacto para auxiliar 

na formação de um 

microclima; 

Implementação de 

massa de água 

(piscina) para auxiliar 

no resfriamento indi-

reto; 

 

 

Massa térmica 
Utilização de material 

com inércia térmica – 

para as vedações 

externas; Massa 

térmica baixa da 

cobertura, mas com 

alta permeabilidade.  
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Tipologia da 
edificação 

Configuração dos 

prédios do tipo 

alongado e gemina-

do, conforme estudo 

apresentado na dis-

sertação de Pacheco 

(2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo das questões que envolvem o idoso é necessário e urgente, pois 

existe uma previsão que, até o ano de 2050, o Brasil terá uma população de 

aproximadamente 66 milhões e 400 mil idosos, destes 15 milhões terão idade acima 

de 80 anos. Nessa perspectiva, a questão da institucionalização é assunto 

inevitável, e a arquitetura pode ser visto como um instrumento essencial para a 

mudança de paradigma dos espaços que abrigam esses serviços de atendimento a 

idosos. O avanço da medicina proporcionou uma expectativa de vida maior para a 

população, mas a gestão pública não se preparou para esse aumento. A questão do 

envelhecer com saúde e dignidade é, portanto, uma obrigação da gestão pública. 

Conforme analisado, a simples aplicação das normas de acessibilidade e das 

normas técnicas, que estabelecem o funcionamento das Intituições de Longa 

Permanência, não é necessária para se garantir um ambiente que venha a minimizar 

os aspectos psicogonitivos e biológico funcional do idoso. É preciso que o processo 

de projeto envolva parâmetros da ambiência, do senso de urbanidade e senso de 

habitabilidade, e das estratégias bioclimáticas, para que se possa oferecer um 

projeto com ambientes que possam contribuir para o envelhecimento saudável; para 

que se possa oferecer uma nova arquitetura, longe dos conceitos de “um lugar para 

se morrer”, ou seja, um novo conceito de ILPI. Entretanto, os parâmetros aqui 

utilizados não são taxativos, podendo haver outros que possam agregar ao projeto 

valores outros, que possam aprimorar ainda mais o processo de projeto. Esse foi só 

um caminho seguido. 

Foi constatado ao longo dos estudos, que as legislações e normas que tratam 

especificamente das instituições de longa permanência estão defasadas e carentes 

de revisão, no que diz respeito à configuração mínima dos espaços. Os estudos 

preliminares das UHs comprovaram tal afirmação: elas apresentam dimensões e 

áreas insuficientes para proporcionar um envelhecimento saudável, além estar em 

desacordo com a norma de acessibilidade – ABNT NBR 9050:2015. 

Somado a isso, o processo de projeto deve também ter um compromisso 

social e ambiental onde o arquiteto tem o dever de conceber projetos que venham a 

fomentar a construção de edifícios de baixo impacto ambiental. Para isso, a 
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utilização de estratégias da arquitetura bioclimática e regional devem se premissas 

básicas nesse processo. 

O projeto apresentado, na visão da projetista, conseguiu alcançar os objetivos 

a que se propôs, pois conseguiu cumprir o programa arquitetônico adotado, bem 

como atendeu aos parâmetros de ambiência, acessibilidade, humanização da 

habitação coletiva e uma arquitetura adequada ao clima semiárido, como uma 

releitura da casa de fazendo do Seridó. Espera-se, portanto, que este Projeto 

Técnico e Memorial Descritivo e Justificativo possa servir como inspiração para 

novos estudos sobre a temática, que é tão carente de literatura. 

Por fim, a constatação de que esse processo do retorno do profissional à 

academia é de suma importância para a vida pessoal e profissional. Isso porque a 

vida profissional nos impõe “vícios” na maneira de projetar, nos levando, por vezes, 

a não reflexão do que estamos projetando, para quem estamos projetando e para 

onde estamos projetando. Entrar em contato com os novos métodos no processo de 

projeto, com as novas tecnologias que podem auxiliar nesse processo, e com a 

vivacidade e dinamicidade da vida acadêmica, foi um ganho enorme tanto 

profissional quanto pessoal. 
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
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QUADRO DE ÁREAS
ÁREAS m²

ÁREA DO TERRENO  4.596,35

ÁREA CONSTRUÍDA SALÃO DE CONVIVÊNCIA  616,18

ÁREA CONSTRUÍDA BLOCO DE APOIO 176,14

ÁREA CONSTRUÍDA CAPELA 82,88

ÁREA CONSTRUÍDA BLOCO DE SERVIÇO

ÁREA CONSTRUÍDA ALOJAMENTO TIPO  01 (UMA UNIDADE = 308,81 m²) 617,62

ÁREA CONSTRUÍDA ALOJAMENTO TIPO  02 (UMA UNIDADE = 315,84 m²) 631,68

ÁREA CONSTRUÍDATOTAL 2.199,82

PRESCRIÇÕES URBANÍSTICAS
DESCRIÇÃO ÍNDICES

TAXA DE PERMEABILIDADE 23.98%

TAXA DE OCUPAÇÃO 47,86%
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