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RESUMO ABSTRACT
     A população em situação de rua se trata de um fenômeno que está 
presente na sociedade há séculos, embora seja um tema bastante recente 
nas discussões e que vem se tornando comum na realidade de algumas 
cidades, visto que o número de pessoas que vivem nessas condições con-
tinua a crescer. Dessa forma, o presente trabalho apresenta um projeto de 
um Centro Social e de Apoio para a População em Situação de Rua, com 
o intuito de ofertar serviços básicos e assistência médica e psicológica a 
esse grupo, além de promover cursos e rodas de conversas, incentivando 
a cidadania. Para isso, foi realizado uma análise do contexto histórico afim 
de entender as raízes e motivações desse grupo social, além de entender 
os números atuais em contexto nacional e local. Foi realizado também um 
estudo de referências projetuais, com o intuito de entender mais o progra-
ma e o funcionamento de um equipamento desse porte, além de permear 
conceitos e soluções arquitetônicas que agreguem na inserção desse tipo 
de equipamento. Após ser feita uma análise de diagnóstico da área de 
intervenção, foi desenvolvido o anteprojeto de um centro social e de apoio 
para pessoas em situação de rua, que, fazendo uso de soluções arquite-
tônicas que fazem bom proveito das condicionantes climáticas e com ele-
mentos regionais, se obtém um espaço humanizado e acolhedor. 

Palavras-chave: População em Situação de Rua, Centro Social, Arquitetu-
ra Regional, Conforto Ambiental. 

     The homeless population is a phenomenon that has been present in so-
ciety for centuries, although it is a very recent topic in discussions and that 
has become common in the reality of some cities, as the number of people 
living in these conditions continues growing. Thus, this work presents a pro-
ject for a Social and Support Center for the Homeless Population, with the 
aim of offering basic services and medical and psychological assistance 
to this group, in addition to promoting courses and conversation circles, 
encouraging citizenship. For this, an analysis of the historical context was 
carried out in order to understand the roots and motivations of this social 
group, in addition to understanding the current numbers in national and 
local context. A study of design references was also carried out, in order to 
better understand the program and operation of equipment of this size, in 
addition to permeating architectural concepts and solutions that add to the 
insertion of this type of equipment. After a diagnostic analysis of the area 
of intervention was carried out, the draft of a social and support center for 
homeless people was developed, which, making use of architectural solu-
tions that make good use of climate conditions and with regional elements, 
if you get a humanized and welcoming space.

Keywords: Homeless Population, Social Center, Regional Architecture, En-
vironmental Comfort
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1. Introdução

Figura 1 - Mapa de áreas com a presença de pessoas em situação de rua e equipamentos já existentes em Fortaleza, CE.
Fonte: Mapa Colaborativo Projeto Além do Papelão. Modificado pela autora.

1. 1.  Tema 
   A existência de pessoas em condição de rua 
vem se tornando um ponto bastante comum na 
realidade de algumas cidades, em especial, no 
Brasil, visto que o número dessa população con-
tinua crescendo com o passar dos anos, e mes-
mo sendo um problema recorrente, permanece, 
até então, sem resolução.
   De acordo com a Secretaria Nacional de As-
sistência Social, o grupo em situação de rua é 
caracterizado como uma população heterogê-
nea, que é composta por pessoas com diversas 
realidades, mas que têm em comum a falta de 
uma habitação convencional e que vivem em 
pobreza absoluta, utilizando, assim, a rua como 
espaço de moradia (FRANCISCO, 2020).
   Essas pessoas são, então, excluídas da socie-
dade, onde muitas vezes são simplesmente ig-
noradas ou vistas como ameaças. Porém, pouco 
se conhece sobre a realidade dura que enfren-
tam diariamente, como a fome e o frio, além de 
todo desgaste psicológico e emocional de terem 
que lidar com essas situações, nem sobre as de-
vidas condições que os levaram a ter a rua como

única opção, podendo ser o desemprego, mer-
cado imobiliário inacessível, vícios, entre outros 
(LIMA, 2017).
   Diante desse contexto, o projeto busca com-
preender e oferecer um melhor suporte às pes-
soas que vivem em situação de vulnerabilidade 
social, especificamente aqueles que estão em 
condição de rua, a partir do desenvolvimento 
de um projeto arquitetônico de um centro so-
cial que ofereça serviços básicos e assistenciais 
a esse público, além de desenvolver atividades 
socioeducativas, e ofertando também cursos 
profissionalizantes, de forma a auxiliar seus 
usuários a se reestabelecerem na sociedade se 
assim desejarem.

1.2. Justificativa
   Fortaleza apresenta cerca de 1.718 pessoas em 
situação de rua, de acordo com o último levan-
tamento realizado em 2014 pela Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e 
Combate a Fome (SETRA), onde apresentam-se

   De acordo com a Constituição Federal, no Art. 6º 
é citado que a saúde, educação, trabalho, moradia, 
assistência aos desamparados, entre outros, fazem 
parte dos direitos sociais do homem. Ainda na 
Constituição Federal, no Art. 3º, Inciso III, é citado 
como objetivo fundamental a erradicação da po-
breza e da marginalização, além de reduzir as desi-
gualdades sociais e regionais (BRASIL, 1989).
   Com isso, é significativo observar as condições 
em que as pessoas em situação de rua vivem, 
onde não conseguem ter acesso aos direitos bá-
sicos que todo ser humano tem direito, gerando 
assim um contexto de grandes desigualdades 
sociais, e consequentemente, segregações so-
ciais e espaciais.
   É importante também levar em consideração 
a importância do arquiteto e urbanista dian-
te o quadro das pessoas que se encontram em 
situação de rua, já que apresenta grande rela-
ção como contexto urbano, para a concepção 
de projetos e espaços de apoio para esse grupo 
social, uma vez que esse é um problema que en-
volve não somente a questão política e econômi-
ca, mas também urbanística e social (MIAGUTI, 
2016).
   A ideia de desenvolver um novo centro de apoio 
surgiu com a necessidade de atender as pesso-
as que, por algum motivo, não conseguem ter 
acesso aos equipamentos já existentes, buscan-
do oferecer suporte a estes através de: atendi-
mentos assistenciais, oferta de serviços básicos 
e proporcionar atividades que possam auxiliar 
no desenvolvimento de relações sociais.

concentradas, em sua maior parte, no bairro Centro 
e na Beira-Mar, bairro nobre da cidade. 32,2% des-
sas pessoas apontam o Centro de Referência Espe-
cializado para População em Situação de Rua (Cen-
tro POP) como forma de acesso a alguns serviços 
básicos, como higienização, lavagem de roupas e 
endereço de referência (MADEIRA, 2014). Com isso, 
uma média de 67,8% desses indivíduos não são al-
cançados por esse equipamento. Portanto, o que 
acontece com eles?
   Na figura 1 conseguimos identificar as regiões da 
cidade de Fortaleza com maior incidência de pes-
soas em situação de rua, além da localização dos 
equipamentos dispostos que ofertam atendimen-
to para esse grupo social. É possível perceber forte 
concentração dessas pessoas no Centro da cidade, 
e nos bairros das Regionais II e IV. Quanto aos equi-
pamentos já existentes, estes estão dispostos, em 
maior quantidade, também no centro da cidade.
     De acordo com as informações da figura acima, 
conseguimos perceber a forte presença desse gru-
po social nos bairros da Regional II - Aldeota, Mei-
reles, Varjota - porém, nenhum equipamento se 
encontra nessa localidade, e as pessoas que estão 
em situação de vulnerabilidade social nessa região 
devem recorrer aos equipamentos disponíveis no 
Centro da cidade se quiserem receber algum tipo 
de atendimento. Com isso, se viu a necessidade de 
implantar o projeto apresentado nesse trabalho em 
uma área que tenha a demanda, mas que, atual-
mente, não conta com a presença de uma estrutura 
que ofereça suporte a esse grupo social.      
   Atualmente, os dados sobre o número de pessoas 
em situação de rua na cidade de Fortaleza, no esta-
do do Ceará, encontram-se desatualizados, porém há 
uma previsão de uma nova coleta desses dados em 
2021. Mesmo sem dados oficiais a Secretaria Muni-
cipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimentos So-
ciais (SDHDS) afirma que já é perceptível o aumento 
no número de pessoas em condição de rua, apon-
tando o dobro do número de pessoas do último 
levantamento, onde um dos principais motivos do 
alto crescimento é a pandemia do COVID-19, que 
vêm causando grandes problemas econômicos, au-
mentando o número de desempregados e o cance-
lamento de contratos de trabalho (PAULINO, 2020). 
A SDHDS afirma que houve um aumento significa-
tivo nas buscas pelos serviços públicos, e que por 
isso foram abertos três novos abrigos temporários 
para esse grupo social, além de dois galpões para 
higiene pessoal (PAULINO, 2020) como uma forma 
de solução paliativa para esse problema.
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral
   O presente trabalho se trata de um Projeto 
Arquitetônico de um Centro Social e de Apoio 
voltado para pessoas em situação de rua, na ci-
dade de Fortaleza, Ceará, no bairro Mucuripe. O 
centro social que será elaborado busca agregar 
as atividades que são desenvolvidas em equi-
pamentos já existentes, como o Centro POP e 
os Centros de Convivência, criando um equipa-
mento de grande porte, que venha a ser referên-
cia em atendimento e assistência a população 
de rua.

1.3.2. Objetivos Específicos
   Os objetivos específicos são: 
• Compreender a realidade da população 
que vive em situação de rua através do estudo 
do contexto histórico e atual desse grupo social. 
• Conhecer os equipamentos que apresen-
tam atendimento voltado para as pessoas em si-
tuação de rua, com o intuito de compreender seu 
funcionamento e programa de necessidades. 
• Realizar um estudo de diagnóstico do 
bairro no qual o equipamento será inserido, fa-
zendo uma análise da legislação urbana vigente 
e de seus aspectos sociais e econômicos. 
• Estudar os aspectos físicos e climáticos do 
terreno, propondo uma edificação que faça bom 
proveito das condicionantes ambientais da cida-
de de Fortaleza.

1.4. Metodologia
   O presente trabalho será desenvolvido por meio 
de pesquisa documental, onde serão utilizados 
livros, artigos e dissertações sobre o tema, na 
tentativa de compreender o contexto histórico 
desse grupo social, e a sua relação com a cidade 
nos dias de hoje. Será analisado também as leis 
e normas que privilegiam essas pessoas, além 
de fazer utilização de notícias de jornais e sites, 
entendendo mais a realidade do dia a dia dessas 
pessoas.
   Serão identificados pontos da cidade de Fortale-
za onde tem a presença de pessoas em situação de 
rua, além da demarcação de equipamentos já exis-
tentes, que tem os serviços voltados para esse públi-
co. Será também realizado um estudo de diagnós-
tico da área de intervenção do presente trabalho, 
observando pontos altos e baixos do presente bair-
ro, além das oportunidades que ele tem a oferecer. 
Ao fim do diagnóstico, serão definidas premissas e 
diretrizes que guiarão o desenvolvimento do projeto.
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2. Referencial Teórico

2.1.2 Contexto Histórico

2.1. Contextualização sobre o tema 

2.1.1. Caracterização da Pessoa em Condição 
de Rua
    A população em situação de rua, embora seja 
um tema relativamente recente em discussões, é 
um fenômeno que já existe há séculos.
   Cerqueira (2011) afirma que, durante a pri-
meira metade do século XIX, a pobreza estava 
relacionada com a ideia de não pertencimento, 
de não estar inserido em alguma fonte de renda, 
onde os pobres não se beneficiavam de qualquer 
subsistência. Quem permanecia fora do merca-
do de trabalho era denominado de pobre. Com 
o passar dos tempos, a pobreza deixa de ser vis-
ta como a não inserção no mercado e passa a 
ser vista como a aceitação de uma condição de 
trabalho precária. Com isso, o pobre se trans-
forma em um trabalhador com renda que não 
oferece qualidade de vida. Essa pobreza reflete 
na desigualdade, e mostra a existência de uma 
segregação cada vez maior entre ricos e pobres.
    Na atualidade, a figura do pobre muitas vezes 
é vista como uma opção individual, uma esco-
lha, sendo associada à preguiça, vagabunda-
gem e criminalidade, onde toda a realidade co-
letiva que existe é ignorada e a culpa da pobreza 
é transferida ao próprio indivíduo, porém, esse 
fenômeno se trata de um fator sociológico e his-
tórico. Esse ponto de vista ganha impulso confor-
me a desestabilização social e econômica cresce 
(GUIMARÃES, 2015).
   Silva (2006) cita um aspecto muito importante 
na identificação da pessoa em condição de rua, 
que são as suas múltiplas determinações. A au-
tora destrincha essa característica em três fato-
res: estruturais, biográficos e desastres naturais. 
Os fatores estruturais estão relacionados com a 
ausência de trabalho, e consequentemente de 
renda, a falta de moradia, e até mesmo com as 
mudanças na economia, que causam impactos 
na sociedade. O fator biográfico se dá quando 
essa decisão advém de motivações pessoais, 
como a perda de um vínculo com a  família, o 
vício, ou algum tipo de doença. E por fim, os de-
sastres naturais, onde devido a incidentes (desli-
zamentos, inundações, etc.) pessoas perdem as 
suas moradias. De tempos em tempos, um fator 
sobressai o outro, mostrando que essa proble-
mática não é explicada apenas por um determi-
nante, mas por vários contextos diferentes. Po-
rém , quando se fala do fator estrutural, este está

relacionado com a estrutura de uma sociedade 
capitalista, de produção e acumulação, mas que 
excede a capacidade de absorção do mercado 
(SILVA, 2006).   
   A população em condição de rua é, na maioria 
das vezes, ignorada pelo restante da sociedade. 
Este esquecimento e descaso geram problemas 
sociais nesse grupo minoritário, afetando a sua 
autoestima e tornando ainda mais difícil a rein-
tegração dessas pessoas nas comunidades lo-
cais mais próximas (SOUZA, 2015).
   As pessoas em situação de rua vivem em con-
dições precárias, enfrentando inúmeras dificul-
dades diariamente, além de estarem em um es-
tado contínuo de desamparo, alheios a qualquer 
resquício de qualidade de vida. Não bastando 
às péssimas condições as quais se submetem, a 
sociedade as recrimina e as exclui, fazendo com 
que a presença dessas pessoas seja desagra-
dável, sustentando uma distância social impos-
ta pela desigualdade social, negando esse gru-
po como parte da sociedade (VALENCIO et al., 
2008). 
   No intuído de uma melhor compreensão des-
se fenômeno, faremos uma breve análise sobre 
o contexto histórico da população em situação 
de rua.

   Pessoas em situação de rua, embora seja um 
retrato da desigualdade social atual, não é um 
fenômeno recente. De acordo com Cerqueira 
(2011), o capitalismo emergiu a partir do en-
fraquecimento do feudalismo, e, portanto, a 
população em situação de rua é um reflexo de 
uma sociedade capitalista de consumo, onde os 
camponeses eram expropriados de suas terras, 
através de desmembramentos e roubos, sendo 
assim obrigados a partirem para as cidades em 
busca de novas alternativas. Silva (2006) acres-
centa que nem todos os camponeses que foram 
retirados de suas terras conseguiram ser ab-
sorvidos pela indústria, seja pela dificuldade de 
adaptação, seja pela incapacidade das próprias 
indústrias. Devido às circunstâncias, muitos aca-
baram, por consequência, na rua, sem alterna-
tivas, tornando-se “vagabundos”, como eram 
chamados.
   Com a Revolução Industrial, as grandes cida-
des passaram a necessitar de muita mão de 
obra, fazendo com que a população rural, além 
dos camponeses que tiveram suas terras toma-
das, migrasse para as cidades, buscando mais 

2.1.3 Cenário Atual Nacionaloportunidades, fazendo com que a população 
urbana crescesse de forma rápida e intensa. Po-
rém, as cidades acabaram não conseguindo se 
adaptar a essa realidade. Ao longo de tempo, 
com a modernização e o avanço das tecnolo-
gias, muitos trabalhadores foram dispensados, 
gerando uma grande onda de desemprego. Esse 
crescimento da desigualdade social tem rela-
ção direta com o aumento da população de rua 
(PAULA, 2018).
   De acordo com Francisco (2020), a exclusão 
social da população que vive em situação de rua 
pode ser considerada como um reflexo da inten-
sa ocupação do solo também causado pelo ca-
pitalismo de apropriação privada, principalmen-
te pelo alto valor da terra, excluindo, assim, uma 
classe menos privilegiada, que não apresenta 
uma renda suficiente para comprar, alugar ou 
manter uma habitação, seguindo, portanto, para 
a alternativa de utilizar as ruas como moradia.
   Muito se questiona sobre o porquê das pesso-
as escolherem esse tipo de situação para viver, 
sendo levantadas hipóteses de acontecimentos 
que induzam essas escolhas. Porém, há tam-
bém, simplesmente, a falta de opção e condição, 
como por exemplo: o desemprego, o mercado 
imobiliário oneroso, as questões familiares, os ví-
cios, o uso de entorpecentes, dentre outros (MIA-
GUTI, 2016).

   Apesar da compreensão de que pessoas em 
situação de rua é um fenômeno que acomete a 
sociedade capitalista desde muito tempo, é per-
ceptível o aumento do numero de pessoas nesse 
grupo social nas últimas décadas. Até ocorrer o I 
Encontro Nacional sobre População em Situação 
de Rua, promovido pelo então Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
em 2005 em Brasília, não se tinha nenhum dado 
estatístico sobre essas pessoas. A partir daí, o 
MDS providenciou o primeiro censo de pesquisa 
para a população em situação de rua em 2007, 
que durou de outubro de 2007 a janeiro de 2008, 
encontrando assim 31.922 pessoas vivendo nes-
sas condições (LIMA, 2017).
   Nos anos seguintes, os censos foram realiza-
dos tanto pelo Governo Federal, através do Ca-
dastro Único, como também pelo Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS). A partir da figura 2 
abaixo, disponibilizado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), é possível perceber 
o crescimento no número da população em con-
dição de rua ao longo dos anos, onde, até o mês 
de março de 2020, foram contabilizados 221.869 
pessoas em situação de rua (IPEA, 2020).

Figura 2 - Número de pessoas em situação de rua no Brasil entre os anos de 2012 e 2020
Fonte: IPEA, 2020.
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   Segundo o IPEA, o Nordeste se encontra em 
segundo lugar no ranking de regiões com maior 
número de pessoas em condição de rua, com 
38.237, perdendo apenas para o sudeste, que 
concentra mais da metade da população nes-
sas condições (IPEA, 2020). Se aproximando um 
pouco mais da escala local, de acordo com o 
Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), 
no levantamento feito no ano de 2015 em todo o 
estado, o número de pessoas em situação de rua 
foi de 2.033 casos, onde, na época, 1.564 esta-
vam localizadas na cidade de Fortaleza (MPCE, 
2017).
   Após essa breve análise sobre o atual cenário 
no Brasil, nos aproximaremos mais da área de 
intervenção, analisando as condições atuais da 
cidade de Fortaleza.

   Analisando agora em escala local, de acordo 
com o ultimo levantamento feito pelo Centro de 
Treinamento e Desenvolvimento da Universida-
de Federal de Fortaleza (CETRED), realizado em 
Fortaleza, CE, no ano de 2014, o número de pes-
soas em situação de rua era de 1.718. A pesquisa 
foi coordenada pela SETRA, antiga Secretaria de 
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, juntamente com o Fórum da Rua (MADEI-
RA, 2014).
   Segundo a Prefeitura de Fortaleza (2020), a 
partir do levantamento feito em 2014, foi possível 
identificar um perfil mais exato desses indivíduos 
em situação de rua, tendo 79.8% dessa popula-
ção como homens, 49.2% com faixa etária entre 
25 e 39 anos, e onde 57.1% ainda mantêm víncu-
los com a família. Ao serem questionados sobre 
o acesso a utilização de serviços, foram aponta-
dos como mais utilizados os postos de saúde e o 
Centro POP (Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua) (MADEIRA, 
2014).
   O Centro POP é um equipamento urbano que 
busca desenvolver projetos e serviços sociais 
voltados diretamente para as pessoas em situ-
ação de rua, contribuindo com o exercício de ci-
dadania e auxiliando na superação de condição 
de rua. De acordo com a pesquisa realizada pelo 
CETRED, apenas 32,2% das pessoas desse grupo 
social fazem uso desse equipamento (FORTALEZA, 2020).

   Além do Centro POP, foram desenvolvidos ou-
tros pontos de apoios para a população que vive 
em situação de rua, sendo eles o Centro de Con-
vivência para Pessoas em Situação de Rua e a 
Pousada Social. Ambos os equipamentos foram 
entregues em 2014, onde oferecem serviços de 
assistência e atendimento as necessidades des-
se grupo de pessoas, e ainda permite que esses 
passem a noite no local (FORTALEZA, 2020).   
   No capítulo a seguir será possível entender 
mais sobre cada equipamento aqui citado, além 
de conhecer os demais existentes e que estão 
disponíveis na cidade de Fortaleza, CE, compre-
endendo os objetivos de cada um desses espa-
ços, os serviços que oferecem e as atividades 
que desenvolvem com seus usuários.

   Como visto na imagem 1, a cidade de Forta-
leza conta com a presença de alguns equipa-
mentos que oferecem apoio para a população 
em situação de rua sendo eles: Centro POP, 
Centro de Convivência, Pousada Social, Unidade 
de Acolhimento Institucional de Homens, Unida-
de de Acolhimento Institucional de Mulheres e 
Familias, Casa de Passagem, Refeitório Social e 
Restaurante Popular (PAULINO, 2020). A antiga 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento So-
cial (SETRA), que agora é a Secretaria Municipal 
dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
(SDHDS), é responsável pelos serviços de aco-
lhimento a pessoas em condição de rua (MPCE, 
2017). Ao longo desse capítulo, será possível co-
nhecer um pouco mais sobre esses espaços já 
disponíveis na cidade, entendendo seu funciona-
mento e formas de acesso.
   O Centro de Referência Especializado para Po-
pulação em Situação de Rua, ou também cha-
mado de Centro POP, é um dos mais conhecidos 
na cidade, que conta com a presença de duas 
unidades desse equipamento, onde estão loca-
lizados no bairro Centro e no bairro Benfica. O 
Centro oferece suporte para qualquer pessoa que 
esteja em situação de rua, prestando serviços de 
Cadastro Único para Programas Sociais, além 
de acesso a processo de documentação. Esses 
espaços também permitem que os usuários te-
nham acesso a higienização e a atividades artís-
ticas e socioeducativas. A forma de atendimento se 

2.1.4. Cenário Atual na Cidade de 
Fortaleza

2.1.5. Equipamentos de Apoio á Popu-
lação em Situação de Rua

2.1.6. População de Rua no Contexto 
da Pandemia

dá por ordem de chegada, e seu funcionamento 
é de segunda a sexta. Qualquer um que se ca-
racteriza como pessoa em condição de rua pode 
fazer uso do equipamento (FORTALEZA, 2020).
   A equipe que compõe o Centro POP é formada 
por psicólogos, pedagogos, advogados e educa-
dores sociais, assegurando atendimento social, 
psicológico e jurídico, além de incentivar o de-
senvolvimento de atividade de sociabilidade e no 
fortalecimento de vínculos, criando oportunida-
des para novos projetos de vida (MPCE, 2017).
   O Centro de Convivência para Pessoas em Situ-
ação de Rua busca atender adultos que estão em 
situação de rua, estando ou não acompanhados 
de filhos. Esse equipamento realiza atividades de 
convivência e sociabilidade, oferecendo cursos 
profissionalizantes, assegurando o desenvolvi-
mento social de seus usuários, auxiliando esses 
no processo de superação da condição de rua. 
O seu acesso ocorre a partir de encaminhamen-
tos realizados tanto pela Setra como também 
por outros programas ou projetos da rede socio-
assistencial. O centro está localizado no bairro 
Centro e tem horário de funcionamento de se-
gunda a sexta (FORTALEZA, 2021).   
   A Pousada Social se diferencia dos dois equi-
pamentos citados acima devido a permanência 
dos usuários durante a noite, visto que este ofer-
ta acolhida noturna e temporária aos indivíduos. 
Para conseguir fazer uso deste equipamento, é 
necessário que a pessoa esteja em atendimento 
pelo Centro POP ou pelo Centro de Convivência 
(FORTALEZA, 2021).
   O Acolhimento para Pessoas em Situação de 
Rua conta com duas unidades, onde um tem o 
atendimento voltado para homens, e o outro 
recebe mulheres e famílias. Esse equipamen-
to conta com atendimento integral, oferecendo 
alimentação, acesso a higienização, além de 
garantir pernoite dos usuários. Para conseguir 
acesso a esses abrigos, os indivíduos devem ser 
encaminhados pelo Centro POP ou pelos Centros 
de Referência Especializados de Assistência So-
cial (CREAS) (FORTALEZA, 2021). A unidade com 
atendimento exclusivo para homens está locali-
zado no bairro Jacarecanga, enquanto o voltado 
para atender mulheres e famílias está localizado 
no bairro Presidente Kennedy (MPCE, 2017).
   Outro equipamento de serviço de acolhimento é 
a Casa de Passagem Elisabete de Almeida Lopes, 
que atua de forma integrada, acolhendo tempo-
rariamente pessoas que não apresentam condi-
ções de custear a própria sobrevivência. Para ter 
acesso a esse equipamento, o indivíduo deve ser 
encaminhado do Centro POP (MPCE, 2017).

   Para finalizar, a cidade de Fortaleza conta com 
um Restaurante Popular, que está localizado no 
bairro Parangaba. Este, além de atender a popu-
lação em situação de rua, atende também a po-
pulação idosa, trabalhadores no entorno de sua 
localidade, e pessoas que estão inscritas no Ca-
dastro Único. Este equipamento oferece almoço a 
seus usuários por um valor de R$1,00 (FORTALE-
ZA, 2021).

   No tópico 2.1.3. Cenário Atual Nacional é apre-
sentado um gráfico (figura 2) que foi disponibiliza-
do pelo IPEA, onde nele é possível acompanhar o 
crescimento da população de rua entre o ano de 
2012 até março de 2020, onde foi contabilizado 
221.869 pessoas em situação de rua no Brasil. O 
IPEA ainda indica que, apesar dessa data ainda 
ser no período inicial da pandemia no Brasil, esse 
grupo já sofre com os efeitos do Covid-19, e que 
parte desse aumento se deu devido a essa crise 
(IPEA, 2020).
   Algumas atitudes tiveram de ser tomadas devi-
do ao contexto da pandemia, onde, devido a isso, 
estabelecimentos de serviços comerciais, pesso-
ais, de lazer e cultura tiveram de ser fechados, 
se mantendo abertos somente aqueles serviços 
considerados essenciais, visto que, conforme as 
orientações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), é a partir do isolamento social que os ris-
cos de contágio são minimizados. Porém, toda 
essa situação afeta os trabalhadores, que ficam 
com suas fontes de renda prejudicadas (Heinen 
e Mattei, 2020). Como consequência, têm-se o 
crescimento no número de pessoas desemprega-
das, além do aumento da informalização do tra-
balho (COSTA, 2020).
   Ainda em agosto de 2020, a taxa de desempre-
go chega a 14,6%, afetando cerca de 14,1 milhões 
de brasileiros (ALVARENGA, GERBELLI e MARTINS, 
2020). Devido à alta no número de desemprega-
dos, muitos tiveram sua renda perdida, tornan-
do-se assim, na maioria, incapazes de manter a 
própria moradia (MACIEL, 2020).
   Na cidade de Fortaleza não foi diferente, de acor-
do com a secretária executiva da SDHDS, Patrícia 
Studart, as buscas por atendimentos e serviços pú-
blicos aumentou de forma significativa durante esse 
período da pandemia, onde parte desse público se
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trata de trabalhadores autônomos, que tinham 
sua fonte de renda do comércio. Não se tem ao 
certo um número exato do número de pessoas 
que atualmente estão em condição de rua, visto 
que o levantamento que seria realizado no ano 
de 2020 não foi possível devido à pandemia, 
mas, de acordo com as entidades que realizam 
trabalhos sociais, os números atuais já ultrapas-
sa o do ultimo levantamento que foi realizado 
em 2014 (PAULINO, 2020).
   Dada essa situação, onde, além da pandemia, 
têm-se também um possível aumento no núme-
ro de pessoas em situação de rua, a Prefeitura 
de Fortaleza, por meios da Secretaria Municipal 
dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social 
(SDHDS), realizou algumas ações a fim de aten-
der e dar um melhor suporte a esse público. Com 
isso, foram abertos abrigos temporários, junta-
mente com galpões de higiene pessoal, contendo 
banheiros, chuveiros e bebedouros. Também fo-
ram espalhados pela cidade pontos de distribui-
ção de quentinhas, vistos que grupos voluntários 
também tiveram que parar suas ações devido a 
pandemia (PAULINO, 2020).

     Na sociedade atual, é muito importante buscar 
novas alternativas para respostas sociais, com 
intervenções que tenham maior abrangência em 
prol da melhoria de todos, gerando assim mu-
danças. Centros sociais aparecem então como 
uma dessas alternativas, onde através de uma 
estrutura que desenvolve ações de acordo com 
as necessidades da população, busca respostas 
diante de determinados problemas, minimizan-
do os efeitos da exclusão social e promovendo a 
cidadania (BONFIM et al., 2000). 
     Os centros sociais, apesar de atuar focan-
do em determinados grupos sociais, não abre 
mão da realidade e necessidade da comunida-
de como um todo. O equipamento pode vir a 
se tornar um ponto de desenvolvimento social, 
englobando um leque de atividades variadas, 
voltadas tanto para a realidade de seus usuários 
como também para o contexto que está inseri-
do, além de promover a cidadania, criando um 
laço social a nível do bairro e possibilitando no-
vas relações (BONFIM et al. 2000). 

     Para BOMFIM et al., (2000), é muito importan-
te a programação de atividades que permitam 
uma maior participação da comunidade, de for-
ma a estimular uma dinamização com demais 
instituições, evitando uma intervenção social de 
forma descontextualizada, além de contribuir 
também na conscientização pessoal e coletiva 
de todos os envolvidos. 
     É importante ter uma visão de que as repostas 
para os problemas sociais existentes nos dias de 
hoje não devem ser limitadas a uma solução es-
tática onde uma simples rede de serviços resol-
veria tudo. Deve-se pensar em uma abordagem 
que se volte para a dinâmica do grupo envolvi-
do, integrando um conjunto de características, 
como, localização, função, forma, ambiência, 
flexibilidade dos espaços existentes e proximi-
dade com o público alvo (BONFIM et al. 2000). 
     Após essa breve análise, é possível perceber 
o quanto a presença de um centro social pode 
agregar em uma comunidade, promovendo de-
senvolvimento no seu entorno, trazendo ações 
que trabalham com problemáticas atuais, e con-
sequentemente, previne as futuras, buscando 
gerar maior integração social e cultural (SOUSA, 
2017).

2.1.7. A importância de um Centro 
Social para a comunidade

   O projeto desenvolvido nesse trabalho se en-
contra localizado no bairro Mucuripe, no setor 
leste de Fortaleza, apresentando proximidade 
com a região da beira-mar, que, de acordo com 
a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome (SETRA), é a se-
gunda região com maior concentração de pes-
soas em situação de rua na cidade.
   Nas décadas de 20 e 30, a cidade de Fortale-
za se concentrava no centro, que, além de ser 
habitado pelas famílias nobres, era onde estava 
inserido e concentrado o núcleo comercial da ci-
dade. Porém, com o passar dos anos, e princi-
palmente pelas constantes secas existentes nas 
cidades do interior, muitos retirantes partem 
rumo a capital em busca de melhor qualidade 
de vida, se instalando nos arredores do centro 
da cidade, gerando aglomerações nessas áreas 
periféricas. Com isso, a elite passa a buscar por 
novas regiões para a construção de novas resi-
dências (BEZERRA, 2017).   
   Com o passar dos anos, devido a esse processo 
de deslocamento das famílias mais nobres em 
busca de novos bairros, o centro gradativamen-
te vai perdendo o seu papel de centralizador. 
Conforme a população cresce, novas áreas resi-
dências, comerciais e de lazer surgem, causando 
transformações econômicas e sociais na cidade. 
A construção do Porto do Mucuripe foi um dos 
responsáveis pelo grande deslocamento popula-
cional que ocorreu na cidade, onde a partir dele 
o Estado passa a desenvolver uma política de 
mobilidade e acessibilidade que integrassem os 
bairros, principalmente as áreas de produção, 
adotando um caráter de desenvolvimento urba-
no (BEZERRA, 2017).
   O bairro Mucuripe, mesmo antes da instalação 
do porto, foi marcado pela presença de pescado-
res e pela prática de atividades artesanais. Esses 
moradores eram, em sua maioria, imigrantes 
que vinham das cidades do interior e se insta-
lavam na região litorânea, que na época, não 
era uma área de interesse das classes mais ricas 
nem do mercado imobiliário (BARBOSA, 2015).
   Devido ao grande fluxo de pessoas que migra-
vam para o bairro, o Mucuripe passa a apresen-
tar problemas habitacionais, além de uma gran-
de divergência de pessoas, costumes e culturas, 
além do surgimento desordenado de novas vias, 
dando aspectos de pobreza a paisagem local 
(BARBOSA, 2015).
   A proposta do Porto de Fortaleza ser instalado

no bairro Mucuripe apresentou, no inicio, muita 
resistência, tanto por conta da distancia como 
também pela violência das ondas na região de-
vido à ausência de um cais, porém, a sua insta-
lação trouxe uma nova dinâmica para o bairro, 
tanto em aspectos de organização como do uso 
do solo, ganhando destaque na cidade, se tor-
nando mais valorizado e recebendo investimen-
tos. Além de um polo portuário, o bairro também 
passa a ser um polo industrial, com a instalação 
de indústrias, armazéns, depósitos, imóveis co-
merciais e outros, recebendo investimento e me-
lhorias na sua infraestrutura (BARBOSA, 2015).
   Nos anos de 1960 ocorre a construção da ave-
nida beira mar, que traz consigo uma nova dinâ-
mica para a faixa litorânea da cidade, inserindo 
novos usos e fluxos nessa região, como restau-
rantes e hotéis, além da construção de novos 
edifícios residenciais de alto padrão. A partir de 
1980 são feitas remoções da população de baixa 
renda que residem no bairro, esses são levados 
para áreas próximas, se instalando nas regiões 
periféricas, formando novas favelas, como a do 
Serviluz, e indo para bairros vizinhos, como o 
Vicente Pinzón. Apesar das remoções realiza-
das, grupos de resistência foram formados pelos 
moradores com o intuito de permanecerem nas 
suas moradias (BARBOSA, 2015).
   Após essa análise, podemos perceber a série de 
mudanças pelo qual o Mucuripe passou, saindo 
de uma área que, por ter o seu crescimento de-
sordenado, era desorganizado e composto por 
habitações precárias, para uma realidade com-
pletamente diferente, apresentando, nos dias de 
hoje, uma grande variação de serviços ofertados 
e se tornando uma área bastante valorizada da 
cidade. Com isso, o bairro apresenta um misto de 
realidades, onde famílias de classe alta e média 
convivem com famílias de classe baixa. Mesmo 
recebendo investimentos e melhorias, é possível 
perceber a falta de alternativas e resoluções que 
conectem as camadas sociais e diminua a gran-
de segregação socioespacial existente no bairro.

2.2. Caracterização da Área de Intervenção
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2.3 Conceitos

2.3.1. Arquitetura Regional 

2.3.2. Integração com o entorno

   A cidade de Fortaleza apresenta condições pri-
vilegiadas quando associadas às condicionantes 
ambientais, que devem ser bem aproveitadas 
durante a elaboração de um projeto, fazendo 
usos de soluções que permitam a circulação da 
ventilação no ambiente e a entrada da ilumina-
ção natural, de forma que a edificação apresen-
te uma boa qualidade térmica, além de ser mais 
sustentável. Portanto, neste projeto buscaremos 
utilizar técnicas e soluções construtivas regio-
nais, que se adaptem à realidade local.
   De acordo com a abordagem arquitetônica do 
regionalismo crítico - termo apropriado pelo ar-
quiteto Kenneth Frampton - a arquitetura não 
deve ser concebida apenas para efeito estético e 
efêmero, se opondo a uma arquitetura moderna 
invasiva que se instala em um local sem levar em 
consideração a cultura e história ali existente, os 
materiais, as técnicas construtivas e as questões 
climáticas. A arquitetura deve ser autêntica, 
baseando-se na consciência do lugar e na tec-
tônica, unindo aspectos culturais com aspectos 
construtivos (NESBITT, 2008).
   O regionalismo crítico surge, então, como uma 
tentativa de solucionar os problemas que foram 
causados pela globalização, compreendendo 
também que as representações regionalistas 
tradicionais estavam já desgastadas, apresen-
tando ideias que vão além da etnicidade e de 
representações pitorescas (LEFAIVRE e TZONIS, 
1981). Portanto, o ideal é reinterpretar os ele-
mentos vernaculares, buscando trabalhar com 
uma arquitetura contemporânea que mantenha 
a cultura e enfatize os fatores específicos do lo-
cal, como a topografia e as variantes climáticas 
(FRAMPTON, 2008).  
   O regionalismo crítico ressalta também que 
um ambiente deve ser vivenciado não somente 
a partir do contato visual, mas através das sen-
sações, de calor ou frio, da percepção de sons e 
cheiros, dos efeitos que a iluminação, as textu-
ras, os acabamentos, e o local como um todo, 
desperta nas pessoas, trabalhando de forma 
conjunta o tátil e o visual (FRAMPTON, 2008).  
   O arquiteto Holanda (1976), em seu livro “Ro-
teiro para construir no Nordeste”faz uma análi-
se sobre os métodos de construção utilizados no 
Nordeste, onde são utilizados materiais e solu-
ções que não condiz com a realidade local, não 
permitindo um bom desempenho da edificação

que não foi pensado para suportar os extremos 
climáticos dessa região. 
   Existem diversas técnicas que podem ser uti-
lizadas na hora de projetar em locais com cli-
mas ensolarados. Holanda (1976) indica alguns 
métodos simples e bastante funcionais que, ao 
serem aplicados, melhora a qualidade interna 
do edifício e o seu desempenho. Ele cita, então, a 
criação de espaços sombreados, de preferência 
altos e que permitam a circulação do ar, o recuo 
das paredes, protegendo-as do sol, e também 
da umidade das chuvas (HOLANDA, 1976). Ou-
tra solução se dá pelos muros vazados, os quais 
filtram a luz e permitem a entrada do ar. Esses 
podem ser feitos através do uso de cobogós, que 
permitem inúmeras possibilidades devido às va-
riadas formas que podem apresentar. O uso de 
brises e muxarabis também é indicado com fun-
ção de quebra-sol, impedindo a incidência direta 
com o ambiente interno. É importante a criação 
de ambientes contínuos e abertos, mantendo 
o contato com a natureza, tornado os espaços 
mais arejados e menos enclausurados (HOLAN-
DA, 1976).
   O projeto que será desenvolvido nesse traba-
lho terá como guia as soluções apresentadas 
anteriormente, buscando desenvolver um edi-
fício com qualidade térmica e luminosa, que se 
adapte às condições climáticas locais, levando 
em consideração as técnicas e a materialidade 
regional. 

   Um edifício não deve ser implantado em um 
local ignorando as condições ali já existentes, 
mas deve conversar com o seu entorno, criando 
relações e integrando esses espaços, buscando 
diminuir o numero de barreiras entre o interior 
e o exterior desse equipamento, e oferecer uma 
maior possibilidade de usos no ambiente urba-
no. Essas são algumas das características que o 
projeto proposto busca apresentar. 
   Pensar em um edifício pode apresentar inúme-
ras oportunidades de criar ambientes de interesse 
coletivo, mesmo em espaços privados, gerando 
maior impacto e funcionando como um elemento 
integrador entre edifício/rua/entorno. Criar boas 
relações entre esses melhora a qualidade desses 
espaços (ROSETTI, 2012). A arquitetura tem o po-

2.3.3. Ambiência

der de influenciar o entorno urbano de determi-
nado edifício, implicando em transformações no 
contexto e na paisagem urbana. As edificações 
podem estabelecer novas formas de funciona-
mento no tecido urbano, desempenhando um 
importante papel de articulador. É importante 
manter uma boa relação entre a forma arquite-
tônica e a forma urbana, promovendo acessos 
que integrem esses espaços internos e externos, 
fomentando uma sustentabilidade sócio espa-
cial. A arquitetura tem ainda poder de aumentar 
a vitalidade urbana da área em que será inseri-
da (LAMEGO, 2013). 
   Os edifícios devem ter como objetivo reduzir 
os impactos ambientais, não só em questões de 
consumo, mas levando em consideração o con-
texto local e buscando melhorar a qualidade ur-
bana, contribuindo para uma maior eficiência da 
infraestrutura urbana e uma maior diversidade 
de usos. Para isso, uma obra arquitetônica não 
deve ser pensada de forma isolada, mas sim de 
forma mais ampla e complexa, levando em con-
sideração os aspectos do contexto de interven-
ção (DUARTE e GONÇALVES, 2006).
   A autora Rosetti (2012) fala sobre as barrei-
ras e as permeabilidades que podem apresen-
tar maior ou menor integração entre os espaços 
internos e os externos, sendo eles: os recuos dos 
terrenos, que dependendo da forma a ser utiliza-
do, podem afastar ou aproximar os pedestres; a 
presença de muros; e a inserção de portas e ja-
nelas nas fachadas, criando fachadas mais ati-
vas e evitando a criação de pontos cegos. 
   O equipamento proposto busca funcionar 
como um elemento integrador, fazendo proveito 
do terreno para criar espaços públicos e coleti-
vos, promovendo mais usos e vitalidade para a 
área e permitindo um maior número de acessos 
ao edifício, além de levar em conta o contexto 
local, criando relações entre a edificação e o seu 
entorno. 

   Um dos objetivos do centro social é fazer com que 
os usuários consigam se envolver com o ambiente no 
qual está inserido, criando novas experiências e sen-
sações. Com isso, a ambiência é um ponto chave mui-
to importante no desenvolvimento do projeto arquite-
tônico proposto, visto que os espaços e a forma como 
são pensados e projetados causam impacto, positivo 
ou negativo, na vida das pessoas que o frequentam.

   O ser humano é considerado um ser espacial, 
usando o espaço para estabelecer relações tan-
to sociais como também com o próprio ambien-
te. Sua experiência espacial pode ser vistas de 
duas formas: através de características bioló-
gicas, pela estereoscopia visual ou auditiva, por 
exemplo, ou pela capacidade de representação 
do espaço. Essas relações se dão muitas vezes 
de forma despercebida e sem verbalizações 
(CAVALCANTE e ELALI, 2018).
   A ambiência requer uma postura de perceber 
os espaços, se envolvendo com ele e com as ati-
vidades que ali ocorrem. Não é possível simples-
mente observar uma ambiência, mas sim expe-
rienciá-la. Estamos sempre expostos a algo, seja 
a um lugar e a tudo aquilo que nos cerca, ou até 
mesmo na simples ação de fazer algo, estaremos 
colaborando com a ambiência (CAVALCANTE e 
ELALI, 2018). 
   De acordo com a Psicologia Ambiental, cada 
pessoa cria suas próprias experiências e perce-
be o mundo a sua volta de uma forma única. A 
partir dessa percepção, essa realidade influencia 
no comportamento e nas ações do homem, que 
busca dar sentido ao ambiente em que se en-
contra (ITTELSON et al., 1974). 
   Um ambiente pode apresentar diferentes pon-
tos de vista, visto que cada indivíduo o percebe 
de uma forma diferente e, consequentemen-
te, o modifica de forma diferente para atender 
as próprias necessidades. Deve-se existir uma 
“conscientização ambiental”, onde, ao perceber 
o seu papel diante de determinado ambiente, o 
homem cria novos valores que o conduzem a 
uma nova forma de pensar, analisando fatores 
que compreendem os espaços e os seus usos, as 
influências culturais, o senso territorial e o enten-
dimento de ambiente como forma de identidade 
(ITTELSON et al., 1974). 
   A ambiência pode despertar diferentes efeitos 
em um indivíduo, provocando uma capacidade 
de agir e trazendo consequências sobre a con-
duta de cada um. Algumas ambiências podem 
estimular, enquanto outras podem levar ao re-
laxamento, tendo controle sobre aumentar ou 
reduzir essa capacidade de agir. (CAVALCANTE 
e ELALI, 2018). Por isso o projeto proposto busca 
trabalhar também com ambientes que desper-
tem a necessidade de ação nos usuários, onde 
eles consigam entender seu papel e a sua impor-
tância, e se abram a novas experiências e a no-
vas realidades. 
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3. Referências Projetuais

3.1. Centro de Assistência a Desabrigados 
The Bridge

    O The Bridge, como é chamado este edifício 
que funciona como um centro de apoio às pes-
soas em situação de rua, localiza-se em uma 
região desenvolvida da cidade de Dallas, e, por 
esse motivo, grande parte dos moradores do seu 
entorno foi inicialmente contra a ideia de implan-
tar esse tipo de equipamento nessa área. Porém, 
o edifício, que apresenta um estilo de implanta-
ção de “campus universitário”, com vários blo-
cos e um grande pátio, rapidamente conseguiu 
criar relações com o seu entorno, envolvendo a 
comunidade em suas ações e atividades e apre-
sentando respostas imediatas na melhoria da 
qualidade de vida tanto dos usuários do centro 
como também do bairro e dos seus moradores, 
criando um “ponto de orgulho local”.
   O projeto, que está localizado no centro de 
Dallas, tornou-se uma referência quanto em cen-
tros sociais voltados para a população de rua, 
ganhando diversos prêmios em várias catego-
rias. Um deles foi o de “Melhor Entrada Arquite-
tônica” no Concurso Internacional de Rebranding 
Homelessness, o qual homenageia iniciativas vol-
tadas para os sem teto, que buscam criar novas 
percepções e abordagens sobre como lidar com 
o problema de moradias através de alternativas 
viáveis.
   O Centro de Assistência a Desabrigados é com-
posto por cinco blocos que setorizam todo o pro-
jeto e envolvem um grande pátio ao ar livre (fi-
gura 4). Os edifícios estão divididos em: serviço, 
armazenamento, bloco principal de recepção, um

restaurante e um pavilhão. No bloco de serviço, 
que tem três andares, encontra-se o setor admi-
nistrativo do centro, salas para treinamento, ati-
vidades e salas para assistência em saúde mental 
e psicológica, além de habitações provisórias tan-
to para mulheres, como para homens e pessoas 
com necessidades especiais. O bloco de recep-
ção é composto por salas de cuidados, salas de 
atendimentos rápidos, biblioteca, salas de estudo, 
auditório e um espaço voltado para cuidados fe-
mininos. O pavilhão funciona como um espaço de 
dormitório. 
   É bastante importante conhecer o funcionamen-
to e a realidade dos centros sociais, principalmen-
te em casos como esse, o qual apresentou uma 
resposta extremamente positiva diante da comu-
nidade. Um dos motivos da escolha desse cen-
tro como referência projetual se dá em relação 
à sua função. A partir da análise e compreensão 
do seu programa de necessidades, dos ambien-
tes necessários para o bom funcionamento do 
equipamento, e do entendimento de seus fluxos e 
setores, buscar-se-á um melhor desenvolvimento 
destes aspectos no projeto. 
O projeto também apresenta a criação de um 
grande pátio (Figura 5) que proporciona um 
agradável ponto de encontro para os usuários do 
equipamento e os moradores da comunidade, 
gerando espaços de integração que auxiliam no 
desenvolvimento das relações entre as pessoas, 
além de oferecer mais áreas para a prática de 
atividades. 

Ficha Técnica

1. Localização: Dallas, Estados Uni-
dos;

2. Arquitetos: Overland Partners;

3. Área: 75.000m2

4.Ano: 2010

Figura 3 - Centro de Assistência a Desabrigados The Bridge.
Fonte: Archdaily, 2011

Figura 4 - Planta de Implantação The Bridge.
Fonte: Archdaily, 2011

Figura 5 - Pátio Central The Bridge.
Fonte: Site Overland, 2020
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   Outro ponto que motivou a escolha desse pro-
jeto foi o fato do Centro estar inserido em um 
contexto com uma realidade semelhante à do 
equipamento proposto neste trabalho. Ambos 
estão localizados em regiões desenvolvidas, de 
classe média / alta, que recebem constante-
mente investimentos, e apresentam caracterís-
ticas potenciais que buscam criar relações en-
tre o edifício e a comunidade onde está inserido, 
envolvendo essa comunidade nas atividades e 
ações desenvolvidas pelo equipamento.

O Núcleo de Pratica Jurídica (NPJ) está locali-
zado na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, 
sendo um anexo do Centro Universitário Leão 
Sampaio (Unileão). O núcleo conta com uma 
parceria com a Defensoria Pública do Ceará, 
oferecendo práticas e situações reais para os 
estudantes, colaborando com a formação dos 
mesmos. Com isso, o NPJ é dividido e setorizado 
em três áreas: área de atendimento ao público, 
área institucional e área pedagógica. 
   O escritório Lins Arquitetos está localizado em 
Juazeiro do Norte, no sertão nordestino. Atuando 
em diversas escalas e com diferentes programas, 
é conhecido por, ao projetar, respeitar o local no 
qual será inserido o equipamento, estudando e co-
nhecendo bem os aspectos físicos, climáticos e cul-
turais locais, adaptando as soluções arquitetônicas

e a materialidade para cada realidade e área 
trabalhada, apresentando inovações em suas 
obras e fazendo uso de técnicas conhecidas e 
consolidadas.
   O NPJ, mesmo estando em uma região de cli-
ma tropical semiárido, apresenta uma série de 
soluções eficazes que tornam o edifício mais efi-
ciente, econômico e com melhor conforto am-
biental, trabalhando estratégias de proteção 
solar e mantendo os ambientes arejados e com 
qualidade térmica.
   O equipamento se divide em quatro volumes 
principais que são unidos por um único volume 
central, que funciona como articulação entre os 
demais blocos (figura 7). Neste elemento central, 
parte é coberta por uma laje jardim, que funcio-
na como um isolante térmico, absorvendo o calor

3.2 Núcleo de Prática Jurídica -Unileão

Ficha Técnica

1.Localização: Lagoa 
Seca, Juazeiro do Nor-
te, Ceará, Brasil;

2. Arquitetos: Lins Ar-
quitetos Associados;

3. Área: 1.310,83m2

4.Ano: 2016

Figura 6 - NPJ Unileão
Fonte: Site Overland, 2020

e parte é vazada, que é composta por um gran-
de rasgo longitudinal e preenchido por cobogós. 
Este mesmo volume central também funciona 
como área de convivência, que é composto por 
um grande banco de concreto com jardim. Para 
o fechamento desse volume, também foram uti-
lizados cobogós, permitindo a ventilação cruza-
da, que juntamente com os jardins internos, res-
friam os ambientes.
   O programa do equipamento está distribuído 
entres quatro volumes, e para amortecer o calor 
nesses ambientes, utilizou-se a seguinte estraté-
gia: foi posto uma parede cega, sem aberturas, 
nas fachadas, barrando completamente a

insolação (Figura 8). Com isso, todo o edifício foi 
recuado, e com o espaço que se obteve, criou-se 
uma câmara de ar e um jardim. Essas duas ca-
madas de paredes projetadas retardam a trans-
missão de calor para os ambientes internos da 
edificação, contribuindo para o resfriamento dos 
espaços e, consequentemente, para o conforto 
dos usuários, reduzindo gastos com climatiza-
ção artificial. 

Figura 7 - Planta de Coberta NPJ
Fonte: Lins Arquitetos, 2020

Figura 8 - Planta Baixa NPJ
Fonte: Lins Arquitetos, 2020
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No fechamento do edifício, nas paredes recua-
das, foram utilizadas esquadrias de vidro com 
suportes para bandejas de luz (Figura 9). Estas 
bandejas têm a função de captar a luz e reba-
tê-la para o interior do prédio, fazendo com que 
haja um maior aproveito da iluminação natural 
e também reduzindo gastos com iluminação ar-
tificial

Esse projeto foi escolhido como referência por re-
presentar de forma total, clara e prática um dos 
conceitos do projeto proposto neste trabalho, que 
é trabalhar com uma arquitetura regional, reco-
nhecendo o local onde o equipamento será im-
plantado e adaptando o edifício à realidade local, 
onde o equipamento será implantado e adaptado

o edifício à realidade local, principalmente no 
aspecto climático, fazendo uso de estratégias 
já utilizadas e consolidadas, juntamente com 
uma arquitetura contemporânea, de modo a ter, 
como resultado, uma proposta eficiente, com es-
paços que apresentem um bom desempenho de 
conforto térmico e luminotécnico. 

O projeto fez bastante uso de jardins internos, 
melhorando a qualidade dos espaços e auxiliando 
no resfriamento dos mesmos (Figura 10). Sobre a 
escolha da vegetação para a criação dos jardins, 
tanto internos como externos, levou-se em consi-
deração o uso de espécies locais ou adaptadas, 
sendo utilizados o Ipê e Dracenas. Para os jardins 
secos, foram utilizadas forrações de pedra. 

Figura 9 - Corte em Perspectiva NPJ
Fonte: Lins Arquitetos, 2020

Figura 10 - Jardim Interno NPJ
Fonte: Lins Arquitetos, 2020

   O centro comunitário está localizado na cidade 
de Rehovot, em um novo bairro chamado New 
Rehovot, o qual está em processo de desenvolvi-
mento, recebendo investimentos principalmente 
voltados para equipamentos públicos. Para o 
desenvolvimento desse projeto, os autores tra-
balharam com um escala humanizada e favo-
rável ao pedestre, dividindo a edificação em dois 
blocos e criando uma praça que integra o edifício 
com o seu entorno, que é utilizada não apenas 
pelos usuários do equipamento, mas também 

pelos demais moradores da comunidade, ofer-
tando, além do centro comunitário, mais um es-
paço de lazer para o bairro (figura 12).
   O projeto é composto por dois volumes, onde 
o volume principal conta com dois pavimentos, 
e nele apresenta uma variedade de espaços e 
atividades, como oficinas de artes e artesanato, 
estúdios de dança e música, salas para a prática 
de artes marciais, salas de multiuso e um audi-
tório. 

Figura 11 - Centro Comunitário Rehovot
Fonte: Archdaily, 2020

Figura 12 - Praça Centro Comunitário Rehovot
Fonte: Archdaily, 2020

3.3. Centro Comunitário Rehovot

Ficha Técnica

1.Localização:Rehovot

2. Arquitetos: Kimmel 
Eshkolot Architects

3. Área: 2.000,00m2

4.Ano: 2016
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   No segundo volume, temos a biblioteca que 
funciona também como um centro multimídia, 
e acaba atraindo vários visitantes. O seu telha-
do é utilizado como um terraço, funcionando 
como um espaço voltado especialmente para os 
jovens. As escadas de acesso para a cobertura 
conseguem criar um pequeno espaço de anfi-
teatro (Figura 14) que permite a realização de 
pequenas apresentações. Os dois blocos se co-
nectam através de uma pequena passarela, e, 
embora projetados para atuar em conjunto, os 
edifícios também atuam de forma independente. 
   No bloco principal, em determinados trechos do 
projeto, o pavimento superior transpassa o piso 
térreo como um beiral, gerando sombreamento 
e protegendo o térreo da insolação direta.
Para o fechamento desse bloco, no piso superior, 
foram utilizados brises verticais - elementos que 
oferecem sombreamento - dando ao edifício uma 
aparência de continuidade e proporcionando

uma variação de luz e sombra no interior da edifi-
cação. Na figura 15, conseguimos observar tanto 
o piso superior sacando sobre o térreo, como tam-
bém a presença dos brises na fachada.
   

Figura 13 - Planta Baixa Térreo (Centro Comunitário Rehovot)
Fonte: Archdaily, 2020

O projeto descrito acima foi escolhido por sua 
funcionalidade e programa de necessidades, 
o qual apresenta uma variedade de atividades 
que conseguem envolver e criar relações com 
os moradores do entorno do equipamento. O 
centro apresenta também a presença de uma 
praça, tornando a edificação mais convidativa e 
acessível, facilitando a integração com o bairro, 
já que também se conecta com outros equipa-
mentos. O edifício faz uso de algumas estraté-
gias simples de proteção contra a insolação dire-
ta, tanto através do uso de brises como também 
pela criação de sombras, as quais são geradas

pela volumetria do piso superior que avança os 
limites do térreo. Outro motivo de escolha se deu 
pela forma do edifício, que apresenta traços re-
tos e simples, apresentando uma combinação 
de volumes regulares, configurando a linguagem 
que será aplicada no projeto proposto neste tra-
balho.

Figura 14 - Anfiteatro (Centro Comunitário Rehovot)
Fonte: Archdaily, 2020

Figura 15 - Centro Comunitário Rehovot
Fonte: Archdaily, 2020
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   A escolha da área de intervenção foi realizada 
a partir de uma análise das regiões que apresen-
tavam grande presença de pessoas em situação 
de rua na cidade de Fortaleza e que, consequen-
temente, não continham equipamentos que ofe-
recesse suporte para esse grupo social (ver figu-
ra 1 na justificativa). Durante o mapeamento dos 
equipamentos de apoio já existentes é possível 
perceber que estes estão concentrados, em sua 
maioria, no centro da cidade, não conseguindo 
ofertar atendimento aos demais grupos que se 
encontram em outros bairros. Esse aspecto foi 
um dos critérios que colaborou com a escolha do 
bairro o qual o terreno está localizado, pois além 
de ser uma região que conta com a constante 
presença de pessoas em situação de rua, não 
apresenta nenhum equipamento voltado para 
esse usuário. 

inserção desse equipamento, que além de trazer 
mais usos para a região, também poderá apre-
sentar mudanças positivas em aspectos de se-
gurança.
   Outro fator importante de escolha da área era 
de que o bairro escolhido apresentasse um bom 
Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH). O IDH

O equipamento tem como objetivo dar visibilida-
de a esse grupo de pessoas que vivem em condi-
ções precárias e de vulnerabilidade social, aco-
lhendo e oferecendo assistência em diferentes 
âmbitos, incentivando e auxiliando na reintegra-
ção desses indivíduos na sociedade. Com isso, 
todo o bairro pode se beneficiar com a inserção

   Foi levada em consideração a presença do uso 
residencial no entorno do terreno de intervenção, 
fazendo com que o equipamento também tenha 
proximidade com outros públicos além das pes-
soas que estão em situação de rua, buscando 
trabalhar com a comunidade local, os envolven-
do nas atividades do centro, visto que é necessá-
rio trabalhar com as duas realidades para que 
a reinserção da população de rua na sociedade 
possa de fato acontecer, além da inserção de 
mais usos para a região. 
   Na realização do diagnóstico da área, que será 
apresentado em seguida, é possível identificar 
proximidade do terreno escolhido com assenta-
mentos precários, fazendo barreira com o assen-
tamento Santa Edwirge / Varjota. A implantação 
desse edifício nessa localização ofertaria suporte 
também a esses moradores que se encontram 
em situações precárias.

4. Diagnóstico

4.1. Justificativa

Figura 16 - Mapa de Regionais, Fortaleza, CE
Fonte: Elaborada pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

leva em consideração questões básicas como 
educação, saúde e renda, mensurando assim o 
nível de desenvolvimento de cada bairro. Bair-
ros que apresentam um bom índice são bairros 
desenvolvidos, que ofertam maior variedade de 
serviços e usos. O bairro também apresenta uma 
boa infraestrutura, com sistema de saneamento 
básico, acesso a rede de água, acesso a ener-
gia elétrica, ofertando melhor qualidade de vida 
para os seus moradores e dando suporte para o 
funcionamento do equipamento. 
   Para a escolha do terreno, também foi utilizada 
como critério que a área estivesse vazia ou subu-
tilizada, além da presença de vegetação no local, 
pois no programa de necessidades do equipa-
mento está previsto uma praça, onde essa fará 
proveito da massa arbórea já existente. 
   Outro ponto positivo que o terreno apresenta 
está relacionado com a mobilidade, pois além de 
estar localizado em uma das vias principais do 
bairro, a Avenida da Abolição, que possibilitará 
fácil acesso ao edifício, também conta com um 
ponto de ônibus bem na frente.

   Quanto ao índice de alfabetização, o bairro 
apresenta um bom desempenho, com 91,31% de 
seus moradores alfabetizados, totalizando 12.552 
pessoas, onde 5.671 são homens e 6.881 são mu-
lheres (IBGE, 2010). O bairro ainda conta com a 
presença de 4 escolas, sendo 2 de gestão esta-
dual (EEFM Barbara de Alencar e Dragão do Mar 
EEM) e 2 de gestão municipal (José Ramos Tor-
res de Melo e Colônia Z8). Até então não existem 
equipamentos de ensino superior no Mucuripe, 
apenas em bairros do seu entorno, como Meire-
les e Varjota (FORTALEZA, 2020). 
   Em relação à distribuição de renda, o Mucuri-
pe se encontra entre os dez bairros mais ricos da 
cidade de Fortaleza, ocupando a sexta posição, 
com uma renda média de R$ 2.742,25. É impor-
tante se atentar para o quanto esses valores re-
fletem no IDH do bairro, que, mais uma vez, se 
encontra em 4º colocado entre os bairros com 
melhor desenvolvimento humano (FORTALEZA, 
2020).
   O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
foi criado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), sendo um indicador muito utilizado para 
identificar os países desenvolvidos, os que estão 
em desenvolvimento e os subdesenvolvidos. Para 
encontrar esses valores, é levado em considera-
ção a expectativa de vida, educação e o Produto 
Interno Bruto (PIB) de cada país. Os resultados 
obtidos são valores que estão entre 0 e 1, sendo 
quanto mais próximo do 0, pior o grau de desen-
volvimento, e quanto mais próximo do 1 melhor o 
grau de desenvolvimento (DAWALIB et al, 2014). 
   Para a realização do calculo de IDH nos bair-
ros de Fortaleza foi utilizado outros parâmetros, 
voltados para o nível municipal, onde foram ana-
lisadas a dimensão de renda, dimensão de edu-
cação e dimensão de longevidade e saúde. Es-
ses dados são chamados de IDH-B (FORTALEZA, 
2020). 
   O bairro do Mucuripe se encontra entre os 10

   Para o seguinte trabalho foi escolhido o bairro 
Mucuripe, que está localizado na zona leste da 
cidade de Fortaleza, Ceará, e faz parte da Secre-
taria Executiva Regional II (SER II) (figura 16), fa-
zendo fronteira com os bairros Meireles, Varjota 
e Vicente Pinzon. A SER II se destaca na cidade 
por apresentar melhor Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), além de ser a Regional que con-
tém a maior renda média pessoal (FORTALEZA, 
2020). 

De acordo com os dados do último censo realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o bairro apresenta uma população com 
cerca de 13.747 moradores, onde 54,6% (7.508) 
são mulheres e 45,4% (6.239) são homens. O Mu-
curipe é considerado um bairro relativamente 
jovem, visto que apresenta 5,16% da população 
com idade entre 0 a 4 anos, 10,99% entre 5 a 14 
anos, 42,38% entre 15 a 39 anos, 31,05% entre 40 
a 64 anos e apenas 10,34% com idade igual ou 
a partir de 65 anos, como podemos analisar na 
figura 17 (IBGE, 2010).

4.2. Localização

4.3. Análise do Bairro

Figura 17 - Gráfico de Faixa Etária Mucuripe.
Fonte: Elaborada pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.
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   O bairro Mucuripe se encontra entre os 10 bair-
ros com melhor IDH (figura 18), de acordo com o 
ultimo levantamento realizado em 2010, ocupan-
do a 4ª posição no ranking entre os 119 bairros da 
cidade, apresentando IDH de 0,793. Analisando 
a dimensão de renda de forma individual, o in-
dicador encontrado foi de 0,732, ocupando a 6ª 
posição no ranking. O IDH-Renda foi calculado de 
acordo com a renda média das pessoas acima 
de 10 anos de idade, (FORTALEZA, 2020). 

Um bairro que apresenta um bom IDH é sinônimo 
de um bairro desenvolvido, e que, consequente-
mente, apresenta uma maior oferta de usos e 
serviços para seus residentes, e esse foi um dos 
critérios levados em consideração para a esco-
lha da área de intervenção, estar localizado em 
uma área desenvolvida, que apresente melhores 
oportunidades aos usuários do equipamento. 
Outro fator de escolha da área de intervenção 
foi levando em consideração a infraestrutura do 
bairro (figura 19), sendo analisando pontos bási-
cos de uma boa infraestrutura, sendo eles: abas-
tecimento de água, coleta de lixo, energia elétrica 
e esgotamento sanitário. De acordo com o ultimo 
levantamento feito pelo IBGE, o dados encontra-
dos foram os seguintes: o número total de do-
micílios no bairro é de 4.447, dessas residências, 
4.049 (91%) tem acesso a rede de abastecimento 
de água, 4.407 (99%) tem acesso a coleta de lixo, 
4.435 (99%) tem acesso a coleta de lixo e 3.962 
(89%) tem acesso a rede de esgotamento sanitá-
rio (IBGE, 2010).
   Outro ponto forte que o bairro apresenta está 
relacionado à quantidade de usos existentes (fi-
gura 20), onde conseguimos perceber certa pre-
dominância no uso residencial, principalmente 
na região sudoeste do bairro. É possível também 
perceber uma grande quantidade de usos co-
merciais e mistos localizados nas avenidas de 
maior influência do bairro (Avenida de Abolição 
e Avenida Beira-mar).

Figura 18 - Ranking 10 Bairros com Melhor IDH
Fonte: Prefeitura de Fortaleza, 2020.

Figura 19 - Gráficos de Infraestrutura, Mucuripe.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020 e PLHIS, 2010

   Conseguimos identificar também que, mesmo 
sendo um bairro, em parte, adensado e bastante 
especulado pelo setor imobiliário, ainda temos a 
presença de grandes vazios espalhados por todo 
o seu perímetro, como podemos analisar na figu-
ra 21.
   Fazendo uma análise das áreas verdes existen-
tes no bairro (figura 22), é possível identificar a 
presença de um Parque Urbano, o Parque Linear 
do Riacho Maceió. Os Parques Urbanos são áreas

verdes que apresentam a presença forte de vege-
tação, sendo considerado como área de proteção 
especial. Essas áreas verdes aparecem no Plano 
Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor) dentro 
da Macrozona de Proteção Ambiental, além da 
sua criação ser considerada como ações estratégi-
cas no âmbito do sistemas de áreas verdes. Como 
o Parque Linear do Riacho Maceió conta com a 
presença de recurso hídrico (Riacho Maceió), ele 
faz parte da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA1)

Figura 20 - Mapa de Uso do Solo, Mucuripe.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

Figura 21 - Mapa de Cheios e Vazios, Mucuripe.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas e Google Eath, 2020
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Faixa de Preservação Permanente dos Recursos 
Hídricos (FORTALEZA, 2020).
   Essas áreas verdes aparecem no Plano Dire-
tor Participativo de Fortaleza (PDPFor) dentro da 
Macrozona de Proteção Ambiental, além da sua 
criação ser considerada como ações estratégi-
cas no âmbito do sistema de áreas verdes. Como 
o Parque Linear do Riacho Maceió conta com a 
presença de recurso hídrico (Riacho Maceió), ele 
faz parte da Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA 
1) – Faixa de Preservação Permanente dos Recur-
sos Hídricos (FORTALEZA, 2020).
   Além da presença do Parque Urbano e do Riacho 
Maceió, o Mucuripe conta com a presença de pou-
cas praças disponíveis, contabilizando apenas 4 dis-
postas por todo o bairro sendo elas Praças Cirineu 
Cordeiro

O sistema viário do bairro (figura 23) é composto 
pela presença de vias locais, vias arteriais (Av. 
Beira-mar, Av. da Abolição e Rua Frei Mansue-
to) e a via expressa Henrique Saboia, que se en-
contra no limite do bairro, fazendo divisa com o 
bairro Vicente Pinzon. Como podemos analisar 
na figura 23, o terreno escolhido para o desen-
volvimento do projeto está localizado na Av. da 
Abolição, uma via Arterial e que possibilitará um 
acesso mais fácil e rápido ao equipamento.
   Ao analisar o sistema de mobilidade do bairro 
(figura 24), conseguimos perceber a existência 
de poucas ciclovias/ciclofaixas, que aparecem 
apenas nas extremidades do bairro, na Av. Bei-
ra-mar e na Via Expressa Henrique Saboia.
   

É possível ver a presença de vários pontos de ônibus 
espalhados pelo bairro, tendo um alcance maior de 
vias e de pessoas. Na Av. da Abolição temos a maior 
presença desses pontos de ônibus, onde dois deles es-
tão localizados em frente ao terreno escolhido para o 
desenvolvimento do projeto apresentado nesse traba-
lho, facilitando o acesso de chegada ao equipamento. 
   O bairro conta também com uma estação de VLT 
(Veículo Leve sobre Trilho). Essa linha faz parte do ra-
mal Parangaba-Mucuripe, saindo da estação da Pa-
rangaba até chegar na estação Iate, percorrendo cer-
ca de 13,2km, e passando por 10 estações. Este ramal 
faz proveito da linha já existente e que atualmente está 
sendo utilizada para o transporte de cargas, sendo 
assim remodelada e recebendo a implementação de 
uma segunda via (SEINFRA, 2020).

Praça Nossa Senhora da Saúde, um espaço urba-
no de lazer, que está localizado na Av. Beira-mar, e 
o Parque Arquiteto Otacílio Teixeira Neto, também 
conhecido como Parque Bisão. Esse ultimo foi inau-
gurado em 2014, passando por um processo de re-
cuperação a partir de uma Operação Urbana Con-
sorciada (OUC) realizada em convênio entre o Poder 
Público Municipal, através da Secretaria Municipal 
e Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente 
(SMDT), com a participação da empresa privada 
Nordeste Participações Ltda (NORPAR) (FORTALEZA, 
2002). 

Figura 22 - Áreas Verdes, Mucuripe.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

Figura 23 - Mapa de Hierarquia Viária
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

Figura 24 - Mapa de Mobilidade
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas e Google, 2020.
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A partir desse estudo de diagnóstico foi possível 
identificar que, mesmo apresentando um bom 
IDH, o bairro conta com a presença de alguns 
assentamentos precários, como podemos obser-
var na figura 25. São ao todo 8 assentamentos 
identificados dentro do limite do Mucuripe, sendo 
eles: Comunidade Riacho Maceió, João Arruda, 
Papoco (do Mucuripe), Praça do Coqueiro, Rua 
João Arruda, Rua Tereza Hinko, Santa Edwirges/
Varjota e Saporé. 

Na tabela abaixo conseguimos fazer uma bre-
ve análise sobre a infraestrutura desses assen-
tamentos. Somente o Saporé não tem acesso a 
sistema de esgoto, a Rua João Arruda não tem 
acesso a sistema de água, e os assentamentos 
da Comunidade Riacho Maceió e Saporé apre-
sentam risco de inundação. (Quadro 1).

Figura 25 - Mapa de Assentamentos Precários, Mucuripe
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

Quadro 1 - Assentamentos Precários, Mucuripe
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020 e PLHIS, 2010.

   De forma a complementar o diagnóstico, foi 
realizada uma análise do macrozoneamento ur-
bano do bairro (figura 26), onde foram identifi-
cadas as seguintes zonas: Zona da Orla IV, Zona 
de Ocupação Consolidada, Zona de Preservação 
Ambiental 1 (Faixa de Preservação Permanen-
te dos Recursos Hídricos), Zona de Preservação 
Ambiental 2 (Faixa de Praia) e Zona de Recupe-
ração Ambiental. 

   Além das macrozonas, o bairro conta também 
com a presença de Zonas Especiais (figura 27), 
sendo elas as Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) e um trecho das Zonas Especiais de Dina-
mização Urbaística e Socioeconômica (ZEDUS) 
Varjota. As Zonas Especiais se sobrepõem ao 
zoneamento urbano, exigindo restrições para a 
definição dos parâmetros reguladores dos usos e 
ocupação do solo (LUOS, 2017).
   As ZEIS podem ser de propriedade pública ou 
privada e estão voltadas tanto para o desenvol-
vimento de programas habitacionais em áreas 
não utilizadas e nem edificada, como também 
para a realização da regularização fundiária e 
urbanística de assentamentos habitacionais. O 
terreno de intervenção está inserido em uma ZEIS 
1, que é uma ZEIS de ocupação. Essa categoria é 
caracterizada pela presença de assentamentos

irregulares, que tiveram sua ocupação desorde-
nada, além da presença da população de baixa 
renda. Essas zonas estão destinadas para a rea-
lização da regularização fundiária, urbanísticas e 
ambiental (LUOS, 2017).
   No quadro abaixo (Quadro 2) é possível iden-
tificar os parâmetros urbanísticos do macrozo-
neamento urbano e das zonas especiais que se 
encontram no bairro.

   O terreno de intervenção do projeto apresenta-
do nesse trabalho está localizado em uma Zona 
de Ocupação Consolidada (ZOC). A Macrozona 
de Ocupação Urbana é caracterizada pela forte 
existência de espaços construídos e pela diver-
sidade do uso e ocupação do solo. A ZOC, além 
da ocupação consolidada, apresenta também 
grande presença de infraestrutura e está voltada 
para conter a ocupação intensiva do solo (LUOS, 
2017). 

Figura 26 - Mapa de Macrozoneamento, Mucuripe.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

4.4. Legislação pertinente
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Figura 27 - Mapa de Zonas Especiais, Mucuripe.
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas, 2020.

Quadro 2 - Parâmetros Urbanísticos
Fonte: LUOS (Fortaleza, 2017). Elaborado pela autora.

Figura 28 - Terreno e sua limitantes.
Fonte: Google Earth. Modificado pela autora.

Quadro 3 - Dimensão das vias de circulação.
Fonte: LUOS (Fortaleza, 2017). Elaborado pela autora.

Figura 29 - Dimensão de calçada em cruzamento de via local 
com via arterial.
Fonte: LUOS (Fortaleza, 2017). 

4.5. Análise do Terreno

   O terreno escolhido está localizado no bair-
ro Mucuripe, onde sua frente está voltada para 
uma via arterial - Avenida da Abolição – e suas 
laterais para duas vias locais – Rua Pedro Rufino 
e Rua São Geraldo. O terreno se encontra vazio 
ou subutilizado, como podemos analisar na figu-
ra abaixo, estando atualmente sem uso, e conta 
com uma área de aproximadamente 7.991,29 m2. 

   Com relação à classificação viária, a LUOS faz 
indicação de como as calçadas devem se rela-
cionar em cruzamentos com outras vias, de-
monstrando o dimensionamento correto a se 
utilizar. Podemos analisar a representação do 
cruzamento entre via local e via arterial, que é 
a situação do terreno de intervenção, na figura 
disposta abaixo.  

O terreno passará por um processo de parcela-
mento, onde será utilizada toda a sua frente, que 
receberá o projeto de intervenção. Também será 
proposta a abertura de uma nova via ao final do 
parcelamento, que terá largura de 14m, conforme 
indicado na LUOS como medida mínima (quadro 3). 
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   O equipamento do Centro Social e de Apoio, de 
acordo com a LUOS (2017), se encontra no gru-
po Institucional, no subgrupo Equipamentos para 
Cultura e Lazer (ECL), e se classifica como ativi-
dade de “Centro Social Urbano”, onde sua classe 
está definida como 3PE, por se tratar de um Pro-
jeto Especial. Essa classificação está representa-
da no quadro 4. 

   Para prever a melhor implantação do edifício 
no terreno é importante fazer uma análise dos 
aspectos climáticos, como ventilação e insola-
ção. Foi realizado um estudo de insolação a partir 
da carta solar, verificando todas as fachadas que 
o edifício terá de forma a garantir maior proteção 
aos ambientes internos do equipamento. A carta 
solar indica a projeção da trajetória solar ao lon-
go de todo o ano, visando quais as fachadas mais 
críticas, que receberão maior incidência solar ao 
logo do ano, e permitindo trabalhar com as me-
lhores soluções arquitetônicas para determinada 
situação específica. Na figura 31, temos a carta 
solar da cidade de Fortaleza com as orientações 
corretas do terreno. 
   A partir da análise das cartas solares podemos 
perceber que a fachada Norte receberá insola-
ção direta no período de março até o início de se-
tembro durante todo o dia. Já a fachada sul, re-
ceberá insolação durante o período de novembro 
até o mês de março, também durante todo o dia. 
As fachadas Leste e Oeste estão voltadas para o 
nascente e o poente, respectivamente, com isso, 
a fachada Leste receberá insolação pela manhã, 
entre, aproximadamente, as 6h até as 12h, já a 
fachada Oeste receberá insolação durante o pe-
ríodo da tarde, a partir das 12h até as 18h. Visan-
do um melhor entendimento, na figura 32 temos 
uma representação da carta solar em 3d com o 
terreno inserido no contexto.

   A LUOS (2017) também aponta se o equipa-
mento está adequado ou não para a construção 
de acordo com a área em que será inserido, além 
de indicar os valores necessários para o recuo. 
Essas informações são definidas a partir das vias 
em que o terreno se encontra, sendo elas uma 
via arterial e duas vias locais. Por se tratar de um 
Projeto Especial, a sua adequabilidade é dada 
como objeto de estudo, sendo assim, esse tipo 
de projeto deverá se submeter à Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) 
para uma Análise de Orientação Prévia (AOP), 
e só poderá ser implantada no município após 
receber um parecer técnico da mesma (LUOS, 
2017). 

   Quanto à topografia, o terreno apresenta pou-
cas curvas de níveis, tendo sua elevação varian-
do da direita (ponto mais baixo) para a esquerda 
(ponto mais alto), obtendo uma declividade de 
mais ou menos dois metros. Na figura 30 é possí-
vel identificar a presença de três patamares pre-
dominantes no terreno, tendo o ponto mais baixo 
com aproximadamente 10 metros e a parte mais 
alta com pouco mais de 12 metros. 

Quadro 4 - Classificação de Grupo de Atividade.
Fonte: LUOS (Fortaleza, 2017). Elaborado pela autora. Figura 30 - Topografia do terreno.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza em Mapas.

Quadro 5 - Quadro de adequabilidade de uso.
Fonte: LUOS (Fortaleza, 2017). Elaborado pela autora.

Figura 31 - Cartas Solares da Cidade de Fortaleza com orientação do terreno.
Fonte: Software Sol Ar

Figura 32 - Cartas Solar em 3D.
Fonte: Software Sketchup, Curic Sun. Elaborado pela autora.
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   Para a o estudo da ventilação na região foi utili-
zado a rosa dos ventos. A partir deste, é possível 
perceber que Fortaleza tem ventilação predomi-
nante vinda de três orientações, sendo elas Sul, 
Leste e Sudeste, apresentando-se em maior in-
tensidade e frequência na ultima (figura 33). 

   Após a realização do diagnóstico a cima, o pro-
jeto terá como base trabalhar em cima de algu-
mas premissas, onde a primeira está relacionada 
com a criação de uma praça pública no entorno 
da edificação, fazendo com que o espaço possa 
ser utilizado por todos, além de diminuir barrei-
ras físicas e visuais. 
Será também criado um espaço multifuncional, 
que ofereça variedade de atividades aos seus 
usuários. 
Outra premissa importante está relacionada 
com a valorização das condicionantes ambien-
tais (iluminação e ventilação natural), fazendo 
uso de estratégias para ter o máximo de aprovei-
tamento desses aspectos, garantindo uma maior 
eficiência ao edifício e conforto aos usuários des-
se espaço. 

   A implantação do edifício será priorizada para 
que suas principais aberturas estejam voltadas 
para essas direções (sul, leste e sudeste), per-
mitindo maior entrada de ventilação natural no 
edifício. 

Figura 33 - Rosa dos ventos, ventilação predominante de Fortaleza.
Fonte: Software Sol Ar

4.6. Diretrizes
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5
PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO
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5.1. O Projeto

5.2. Programa de Necessidades

   O projeto proposto neste trabalho se trata de 
um Centro Social e de Apoio para Pessoas em Si-
tuação de Rua, tendo como público alvo esse gru-
po social, atendendo homens e mulheres adultos 
ou idosos. 
   O projeto também busca atender a comuni-
dade local, propondo espaços que atendam não 
somente o público alvo, mas se tornando um 
equipamento de apoio também para os morado-
res do seu entorno. O objetivo dessa ideia é criar 
relações entre a população de rua e a sociedade 
ativa, quebrando o tabu de que toda pessoa em 
situação de rua é, como muitos chamam, delin-
quente ou preguiçoso. 
   O centro terá capacidade para atender uma 
média de 100 pessoas por dia, ofertando um va-
riado programa de necessidade que busca ofere-
cer diferentes serviços para esse público, desde 
atendimentos rápidos à assistência médica, ali-
mentação, higiene pessoal, cursos de capacita-
ção e atividades desenvolvidas em grupo ou in-
dividualmente.

cadastro no equipamento, o de Convivência, com 
espaço de estar e um grande refeitório, o de  Ca-
pacitação, que conta com sala de aula e salas 
multiusos, afim de promover cursos e ativida-
des para o público, o Setor de Saúde, oferecendo 
atendimento médico, odontológico, psicológico e 
ambulatorial, setor Administrativo, setor de Ser-
viço e um setor de Higienização, onde será pos-
sível fazer a higienização pessoal, além do espa-
ço de lavanderia. Como o projeto se trata de um 
equipamento que dará suporte a população de 
rua, ele não contará com alojamentos para per-
noite. 
   O equipamento foi desenvolvido e pensado para 
atender o público adulto, mas, a fim de oferecer 
suporte para aqueles que contam com filhos, foi 
posto no programa de necessidades uma sala de 
brinquedoteca, onde as crianças podem perma-
necer enquanto o adulto responsável participa 
de alguma consulta ou atividade. 

   O programa de necessidades do centro foi de-
senvolvido com base no público que fará uso dos 
espaços, e setorizado de acordo com os ambien-
tes que apresentam maior similaridade nas suas 
funções, buscando criar circulações com acessos 
fáceis e rápidos. 
   No referencial teórico dessa pesquisa (Tópico 
2.3.3. Ambiência), é apresentado o conceito de 
ambiência, onde é visto que a mesma está rela-
cionada com a forma de agir de cada um, geran-
do estímulos em cada pessoa, fazendo com que 
cada um vivencie o espaço em que está inserido 
de uma forma (CAVALCANTE e ELALI, 2018). O 
projeto proposto busca trabalhar com ambien-
tes abertos e integrados, que gerem diferentes 
estímulos nos seus usuários, melhorando assim 
a experiência das pessoas que frequentarão esse 
equipamento.
   No quadro 6 é possível identificar o programa de 
necessidades do Centro Social juntamente com um 
prévio estudo de dimensionamento de cada um 
dos seus ambientes. O programa foi dividido em 7 
setores, sendo eles: Setor de Atendimento, voltado 
para o atendimento dos usuários e realização de 

5.3. Fluxograma

   Para melhor entendimento do projeto, do pro-
grama de necessidades e da disposição dos 
ambientes, de forma a garantir uma melhor cir-
culação no equipamento, foi elaborado um fluxo-
grama (figura 34) geral mostrando as conexões e 
os acessos entre cada setor e ambiente. 

Quadro 6 - Programa de Necessidades.
Fonte: Microsoft Exel. Elaborado pela autora.

Figura 34 - Fluxograma.
Fonte: Software Autocad e photoshop. Elaborado pela autora.
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            A partir do estudo do fluxograma apre-
sentado acima é possível perceber que o equi-
pamento possui apenas dois acessos, sendo um 
dele o principal, o qual terá sua abertura voltada 
para uma praça. É a partir dessa praça que se 
dará acesso aos demais setores do equipamen-
to. Terá também o acesso de serviço, que servirá 
principalmente como área de carga e descarga. 
O objetivo de trabalhar com poucas entradas é 
de diminuir os fluxos, concentrando os acessos, 
facilitando a circulação no edificio, além de fazer 
com que as pessoas se vejam e interajam mais 
umas com as outras. 

   Foi realizado também um estudo de setoriza-
ção no terreno, levando em consideração seus 
aspectos físicos e ambientais. Na imagem 35 é 
possível fazer uma análise da disposição dos se-
tores do equipamento, que tem seu acesso prin-
cipal voltado para a Avenida da Abolição. Como 
o terreno será parcelado, uma nova via será cria-
da, e por ela se dará o acesso de serviço. 

5.3.1. Setorização

Figura 34 - Fluxograma.
Fonte: Software Autocad e photoshop. Elaborado pela autora.

   Visando garantir uma maior eficiência térmica, 
as orientações Leste e Oeste, que receberão inci-
dência solar durante todo o período do ano, con-
tarão com a presença de grande massa arbórea, 
com o intuito de criar sombreamento e barreiras 
para proteger o edifício do contato direto com o 
sol, além de trabalhar com elementos de facha-
da que filtre a insolação direta, como cobogós e 
brises. Outra observação é que a fachada norte 
será também beneficiada com a brisa marítima, 
devido à proximidade com a faixa de praia da 
cidade, obtendo, juntamente com a orientação 
sudeste, de onde vem grande parte da ventila-
ção predominante de Fortaleza, duas fachadas 
ventiladas.

   Para trabalhar com a ideia de integração com 
a relação edifício-cidade, o projeto contará com 
praça ao seu redor, evitando a existência de bar-
reiras visuais e físicas entre a rua e a edificação, 
dando mais visibilidade ao equipamento, tor-
nando-o mais transparente para determinadas 
atividades que ocorrerão ali e também mais con-
vidativo. Como o centro busca atender também 
a comunidade local, a praça poderá ser utilizada 
como mais um ponto de lazer e de encontro para 
os moradores da região. Também será trabalha-
da a questão da presença de fachadas mais ati-
vas e dinâmicas, com usos de elementos vazados 
e presença de esquadrias. 
   Na figura abaixo é possível analisar a volume-
tria e a disposição do edifício no terreno escolhido 
e perceber que o equipamento se subdivide em 3 
blocos que estão conectados entre si (figura 36), 
onde o ultimo e maior bloco se diferencia do res-
tante por trabalhar com telha colonial e estrutura 
com tesouras aparente, remetendo ao estilo dos 
grandes casarões de sítio, enquanto os outros 2 
são executados com estrutura de concreto ar-
mado e tem sua coberta de fibrocimento escon-
didas por platibandas. O bloco de higienização, 
que conta com vestiários e lavanderia, aparece 
como anexo do equipamento, de forma que seu 
funcionamento seja independente ao funciona-
mento do centro. 
   O equipamento será trabalhado de forma hori-
zontal, tanto devido ao seu programa de neces-
sidades que é simples, não fazendo necessária a 
presença de um primeiro pavimento, como tam-
bém para respeitar a escala humana e conversar 
com o seu entorno, que apresenta a forte presen-
ça de uso residencial. Com o intuito de trabalhar 
com um jogo de volumes, os blocos estão desen-
contrados entre si, criando espaços que permi-
tam a maior circulação do ar no edifício. 
   Ao pensar na integração entre os ambientes in-
ternos do equipamento, será proposto trabalhar 
com espaços que se conectem e que contenham 
um fácil acesso, com grande circulação, além 
da presença de vegetação nesses espaços. Para 
isso, foi criado um grande pátio interno central, 
que além integrar grande maioria dos ambientes 
do equipamento, auxilia na circulação e exaus-
tão do ar e funciona como mais um espaço de es-
tar e para a realização de atividades ao ar livre, 
como representado na figura 37.

   Foi definido como conceito geral do projeto pro-
posto trabalhar com uma arquitetura que aco-
lha e integre os usuários envolvidos, a fim de que 
estes possam, de fato, sentir e perceber o local. 
Portanto, mais uma vez, destacamos a psicolo-
gia ambiental e o conceito da ambiência ao pro-
por espaços que gerem estímulos nos usuários, 
provocando novas experiências. 
   Para a utilização desse conceito, a arquite-
tura será trabalhada através da sua forma, da 
organização dos fluxos dos ambientes internos, 
tornando-os o mais integrados possível, criando 
espaços amplos, além de trabalhar com cores, 
texturas, iluminação e locais que tenham contato 
com a natureza. 
   É importante que esses ambientes possam 
permitir que seus usuários se sintam à vontade, 
acolhidos e motivados a participar das ativida-
des que o centro irá oferecer, buscando alcançar 
assim o real objetivo do equipamento, que, além 
de acolher e oferecer suporte a esse grupo social, 
busca também reintegrar esses indivíduos na so-
ciedade, realizando trabalhos que envolvam a 
comunidade local garantindo que os moradores 
do entorno da área de intervenção também se 
adaptem à inserção do novo equipamento. 

5.4. Conceito e Partido Arquitetônico

5.4.2. Partido

5.4.1. Conceito
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Figura 36 - Análise do Edifício no terreno de intervenção.
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.

Figura 37- Representação do pátio interno.
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.

Figura 38- Representação do ambiente de conexão
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.

   Na figura 37 também é possível perceber que as 
cobertas estão com inclinações diferentes, se de-
sencontrando, criando aberturas para os sheds, 
que servirão tanto para a entrada de iluminação 
natural como também para exaustão e renova-
ção do ar.
   Para conectar esses diferentes blocos, foi cria-
do um ambiente que, além de ser de passagem, 
também funcionará como um espaço de estar.

Esse elemento conector mescla um pouco dos es-
tilos dos blocos que estão sendo conectados, re-
cebendo a parede de cobogó  como vedação e na 
coberta faz uso da marquise que saca do bloco 
de atendimento, como podemos ver na figura 38. 
É muito importante citar também a importância 
do uso da vegetação nesses espaços, pois, além 
de tornar os espaços de circulação mais agradá-
veis e acolhedores, auxilia no resfriamento do ar, 
melhorando a qualidade térmica do edifício.
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   Buscando garantir maior qualidade e conforto 
térmico ao edifício, foi criado uma segunda pa-
rede na fachada. Essa parede é composta de co-
bogós e visa filtrar o contato direto do sol com 
o edifício. O espaço entre essas duas paredes 
funcionará como uma espécie de jardim (figura 
39), que auxiliará no resfriamento do ar. No fe-
chamento do edifício serão utilizadas esquadrias 
pivotantes de vidro, permitindo a entrada total 
da iluminação natural e a possibilidade de dire-
cionar a ventilação. 

   Para compor a parede de cobogó, foram utili-
zados tijolos cerâmicos maciços, compostos por 
uma paginação própria, onde esses tijolos estão 
espaçados uns dos outros, dando textura a fa-
chada. 
 

Figura 37- Representação do pátio interno.
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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6. Memorial de Projeto

6.1. Implantação

     A proposta arquitetônica do Centro Social e de 
Apoio para Pessoas e Situação de Rua, localizado 
no bairro Mucuripe, na cidade de Fortaleza, si-
tua o equipamento na Avenida da Abolição, mais 
exatamente no quadrante entre as ruas Pedro 
Rufino e São Geraldo. 
    A implantação do equipamento foi pensada 
de forma a priorizar e garantir a entrada e circu-
lação da ventilação natural. Portanto, setores de 
estar e lazer, que são os de longa permanência, 
foram locados no sentido sul, sudeste e leste, além 
da criação de um átrio central no equipamento, 
que funcionará como pátio interno, auxiliando o 
equipamento na exaustão do ar e na ventilação 
cruzada. Já os setores locados em direção ao po-
ente, devido à maior incidência solar, receberam 
brises horizontais na fachada, que ajudarão a fil-
trar a insolação direta. O bloco de higienização, 
que conta com lavanderia e vestiários, foi locado 
como anexo do prédio principal, com o intuito de 
dar mais privacidade aos usuários e garantir que 
seu funcionamento seja independente. 
    O edifício conta com duas entradas, onde a 
principal ocorre pela Avenida da Abolição, na 
fachada norte, e a secundária/serviço ocorre na 
fachada sul do equipamento, pela rua proposta 
através do parcelamento do terreno. É nessa se-
gunda entrada que está localizado o estaciona-
mento, que dispõe de nove vagas para carros e 
nove vagas para motos, além de uma área para 
carga e descarga. 
     O equipamento está locado no centro do terre-
no, tendo o seu entorno composto por uma praça 
que abraça todo o edifício, com o intuito de dimi-
nuir o número de barreiras físicas e visuais entre 
o equipamento e a rua, além de oferecer mais 
espaços de lazer e convivência para o bairro 
ou mesmo ofertar um percurso agradável para 
quem está só de passagem. Para isso, a praça 
dispõe de uma academia ao ar livre, parquinho, 
pet place, espaço para a realização de feirinhas 
e atividades do equipamento, além das áreas de 
convivência e socialização.
     Para a implantação e paginação dos canteiros 
e pisos foram trabalhadas linhas mais geométri-
cas, buscando uma configuração mais dinâmica, 
com o intuito de dar mais leveza à conformação 
ortogonal que o edifício apresenta.

Figura 38- Implantação edificação
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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    Para o piso dessa praça externa está sendo 
utilizado o piso fulget, que, além de ser drenante, 
apresenta variedade de cores e fácil trabalhabi-
lidade. Para forração dos jardins foi escolhida a 
vegetação nativa da região. 
     Respeitando o contexto local, foram escolhidas 
vegetações que são predominantemente tropi-
cais e, consequentemente, bastante utilizadas no 
Brasil. As espécies de trepadeiras, que ornamen-
tarão as fachadas, serão a Flor de São Miguel e a 
Amor-Agarradinho. Já as de pequeno porte são 
Alpínia, Dracena Compacta e a Ágave Dragão. 
Para as de médio porte foram escolhidas as Pi-
nanga Coronata, Jasmim Manga e a Canafístola 
de Besouro. Por último, as de grande porte, que 
são a Andiroba e a Sombreiro. 
     O equipamento conta com a presença de um 
pomar próximo ao refeitório, onde nele tem-se a 
presença de arvores frutífera, como: Laranjeiras, 
Limoeiro, Cajueiro, Acerola e Goiabeira. 

Figura 39- Tipos de vegetações
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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6.2. Térreo

     Com o intuito de trabalhar com um equipa-
mento que respeitasse a escala do pedestre e 
do contexto urbano no qual está inserido - que 
apresenta forte presença do uso residencial - e 
também devido ao seu programa de necessida-
des ser pequeno, o edifício se manteve em uma 
conformação horizontal, contando apenas com o 
pavimento térreo. 
     O acesso principal do edifício se dá através de 
uma grande recepção, a qual dispõe de um espa-
ço para informações, cadastro, agendamentos e 
documentação. O objetivo foi de se ter um único 
ambiente, mais amplo e integrado, sem barreiras 
visuais, ao invés de se trabalhar com várias salas 
para cada uma dessas atividades.

Figura 40- Representação do pátio interno.
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.

LEGENDA - AMBIENTES TERREO 
1 – RECEPÇÃO / ATENDIMENTO 
2 – WC ACESSÍVEL 
3 – WC FEMININO
4 – WC MASCULINO 
5 – WC FAMÍLIA 
6 – BIBLIOTECA 
7 – RECEPÇÃO ADIMINISTRATIVO 
8 – SECRETARIA, COORDENAÇÃO, FINANCEIRO E ALMOXA-
RIFADO
9 – SALA DE ARQUIVOS
10 – SALA DE REUNIÕES 
11 – DIRETOR 
12 – AMBIENTE DE ESTAR
13 – RECEPÇÃO SETOR SAÚDE 
14 – WC ACESSÍVEL 
15 – WC FEMININO 
16 – WC MASCULINO 
17 – SALA DE TRIAGEM 
18 – ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
19 – ATENDIMENTO MÉDICO 

20 – AMBULATÓRIO 

21 – FISIOTERAPIA 
22 – PSICÓLOGO / ASSISTENCIA SOCIAL 
23 – SALA MULTIUSO
24 – SALA MULTIUSO 
25 – SALA DE AULA 
26 – BRINQUEDOTECA
27 – WC FEMININO 
28 – WCACESSÍVEL 
29 – WC MASCULINO
30 – ESTAR 
31 – REFEITÓRIO 
32 – CANTINA 
33 – COZINHA 
34 – CÂMARA FRIGORÍFICA 
35 – ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 
36 – RECEPÇÃO DE ALIMENTOS 
37 – LAVANDERIA 
38 – DML 
39 – VESTIÁRIO FEMININO
40 – VESTIÁRIO MASCULINO 
41 – CIRCULAÇÃO
42 – PÁTIO INTERNO
43 – POMAR
44 – LAVANDERIA 
45 – BANHEIRO/VESTIÁRIO FEMININO 
46 – BANHEIRO/VESTIÁRIO MASCULINO
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     Como pode ser visto na planta baixa, ao lado 
da recepção (bloco B) há uma biblioteca (bloco 
A), que funcionará de forma pública, e próxmo 
dela temos o setor administrativo, que é compos-
to por financeiro, almoxarifado, secretaria, coor-
denação, diretoria, sala de reuniões e uma sala 
de arquivos. Por ter sua fachada voltada para o 
poente, com o objetivo de barrar a incidência so-
lar direta na fachada, o bloco recebeu uma estru-
tura de brises horizontais metálicos, que funciona 
como uma primeira pele, seguido por um jardim, 
e, após, a alvenaria do próprio equipamento.
     Ao lado da recepção, adentrando o equipa-
mento, há um pequeno espaço de estar. Este am-
biente funcionará como um elemento conector 
entre as duas tipologias de estrutura que estão 
sendo utilizadas, onde, à sua esquerda (recepção, 
biblioteca e setor administrativo), o edifício apre-
senta estrutura convencional com pilares, vigas 
e laje de concreto armado com telha de fibro-
cimento, e à sua direita, onde consta o restante 
dos setores do equipamento, e onde ocorrerão as 
principais atividades destinadas ao público-alvo, 
o edifício apresenta pilares de concreto armado, 
tendo toda a sua estrutura de coberta composta 
por tesouras de madeira aparente e telha cerâ-
mica colonial.
     O elemento conector tem seu fechamento la-
teral composto por tijolos cerâmicos vazados e 
a sua coberta é uma continuação da marquise 
que saca na fachada 01 (ver imagem 41). Essa 
marquise está solta da alvenaria, trazendo um 
aspecto de leveza a esse ambiente que é de pas-
sagem, mas também de permanência.

Figura 41- Ampliação Planta Baixa
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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     O último bloco conta com os demais setores 
do centro, sendo eles: setor de saúde, oferecendo 
assistência e atendimento médico e psicológico; 
setor de capacitação, ofertando cursos, ativida-
des e rodas de conversas; setor de convivência, 
com espaço de estar, refeitório e brinquedoteca, 
que oferece suporte aos usuários que tenham fi-
lhos; e o setor de serviço. Esse bloco ainda conta 
com um pátio central, com presença de vegeta-
ção e que funciona também como um espaço de 
permanência e descanso, além de um pomar, 
que se encontra próximo ao refeitório. 
     Esse bloco apresenta toda sua fachada – que 
funciona com uma primeira pele de proteção - 
composta por tijolos cerâmicos maciços, que fo-
ram dispostos espaçados entre si, criando uma 
paginação de cheios e vazios, além de uma tex-
tura vista à distância. Analisando ainda a planta 
baixa, é possível visualizar a presença de jardins 
internos, que estão dispostos entre a parede da 
fachada (parede de tijolo cerâmico) e a parede 
do próprio equipamento. Essa estratégia de criar 
duas peles é dada pelo arquiteto Armando de 
Holanda, em seu livro “Estratégias de como se 
projetar no Nordeste” (1976), com o objetivo de 
auxiliar no resfriamento do ar e garantir maior 
conforto térmico ao equipamento. 

Figura 42- Ampliação Planta Baixa
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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6.3 Planta de Coberta

     A edificação conta com três tipologias de co-
berta. Nos blocos A, B e da lavanderia, é utiliza-
da a coberta de fibrocimento, com inclinação de 
10%, com presença de calhas metálicas, rufos, e 
platibanda que esconde a telha. 
     A segunda tipologia é utilizada no bloco C. 
Neste bloco, a coberta se apresenta de forma 
aparente, tendo sua estrutura em tesouras de 
madeira maciça, com a presença de terças, cai-
bros e ripas, e, por fim, a telha cerâmica colonial. 
Essa coberta apresenta duas águas com compri-
mentos e inclinações diferentes, com o objetivo 
de garantir a aberturas para sheds, promovendo 
a exaustão e circulação do ar nos ambientes. 
     Para a marquise que demarca o acesso prin-
cipal e também funciona como um elemento de 
ligação entre os blocos, utilizou-se estrutura de 
treliça espacial metálica, por ser uma estrutura 
mais leve e que permite que se vença vãos sem 
muitas dificuldades e com pouca altura. Essa 
marquise se apoia na estrutura de concreto dos 
blocos A e B, e foi revestida por chapas de ACM 
na cor TAL.

Figura 43- Planta de Coberta
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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6.4. Cortes AA e BB

     Os cortes AA e BB se tratam dos cortes lon-
gitudinais da edificação. No corte AA é possível 
identificar a presença dos brises que ocupam a 
fachada oeste, que, juntamente com o jardim, au-
xiliam no resfriamento do ar. É possível ver tam-
bém a relação da coberta de fibrocimento com 
a platibanda. No desenho da marquise cortada, 
pode-se observar como este elemento está solto 
sobre a alvenaria. Ao passar pelo bloco C, tem-se 
a estrutura de tesoura da coberta cortada, sendo 
possível visualizar o shed que é formado a par-
tir do desencontro das duas águas da coberta. 
Esses sheds recebem esquadrias basculantes de 
alumínio cor bronze e vidro. 
     O corte BB apresenta a parede de tijolos cerâ-
micos maciços, que funciona como primeira pa-
rede, e, em seguida, a presença do jardim inter-
no. Esse corte passa exatamente pelas salas do 
setor de saúde, cortando as tesouras de susten-
tação da coberta e apresentando a visualização 
dos sheds internamente. No bloco B, tem-se uma 
vista da recepção. No bloco C, a biblioteca está 
sendo cortada, onde nela é possível identificar a 
fachada com brises horizontais. 

Figura 44- Cortes AA e BB
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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6.5. Cortes CC, DD, EE e FF

Os cortes definidos com CC, DD, EE e FF são os cor-
tes transversais. O CC passa exatamente no bloco 
A, onde estão localizados o setor administrativo e a 
biblioteca. A partir dele, é possível perceber a dispo-
sição das estruturas nesse bloco e a relação desses 
ambientes. 
O corte DD passa exatamente no bloco B, na re-
cepção do equipamento. Nele, é possível identifi-
car a presença de um pequeno canteiro no interior 
da edificação, de forma a garantir a presença de 
vegetação em todo o Centro. Nesse corte ainda 
é possível identificar a marquise, que, em grande 
parte, aparece cortada e que saca exatamente 
desse bloco, apoiando-se em sua estrutura de 
concreto. 
O corte EE está passando exatamente no am-
biente de estar que se localiza entre os blocos B 
e C e que funciona como elemento de conexão 
entre ambos. Toda a treliça espacial que susten-
ta essa marquise aparece cortada, percebendo 
que ela recebe uma inclinação de 2% para que as 
águas consigam escorrer para a calha. Esse es-
paço também conta com um canteiro de jardim 
interno. 
Por último, no corte FF, que passa pelo bloco C, 
destacam-se as tesouras em madeira com os 
sheds e as janelas basculantes de alumínio bron-
ze e vidro. Identifica-se também a presença do 
pátio interno, e, na extremidade, onde se localiza 
o pomar, há o fechamento com a paginação de 
tijolos cerâmicos maciços. 

Figura 45- Cortes DD e EE
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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Figura 46- Cortes DD e EE
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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6.6. Fachadas

     As fachadas foram trabalhadas com o intuito 
de despertar nos usuários e visitantes uma sen-
sação de um espaço mais humanizado e acolhe-
dor, através da presença da materialidade local 
buscando uma arquitetura regional e contempo-
rânea, através das duas tipologias de coberta e 
também das formas volumétricas simplificadas, 
também com o objetivo de respeitar a identida-
de do contexto no qual está inserida. Para isso, 
foi utilizado como revestimento externo o próprio 
chapisco pintado, visto que a intenção era de tra-
balhar com elementos mais simples, além de seu 
tom e textura criarem um contraste interessante 
com a coloração dos tijolos cerâmicos maciços 
que também é um dos elementos que aparece 
nas fachadas. 
     Na fachada 01 já é possível identificar a mis-
tura das duas tipologias que foram utilizadas no 
projeto, onde no bloco C se tem toda a parede 
composta por tijolos maciços cerâmicos que re-
ceberam uma paginação e funcionam como co-
bogó, tendo a coberta de telha cerâmica aparen-
te. 
     Em seguida, há a marquise que conecta o blo-
co C aos blocos A e B, que é revestida por chapas 
de ACM na coloração Terracota. Além de funcio-
nar como elemento de proteção solar, ela ajuda 
a demarcar a entrada do equipamento. 
O bloco A, que conta com a presença de plati-
banda, além do revestimento em chapisco, tam-
bém apresenta a paginação de tijolo cerâmico 
maciço dispostos de modo a dar continuidade e 
identidade ao equipamento. 
     A fachada 02 é a mais vulnerável à incidên-
cia solar do edifício, visto que está voltada para 
o poente. Com o intuito de não prejudicar os 
ambientes dispostos ao longo dessa orientação, 
foi proposta a criação de uma segunda parede 
composta por brises horizontais, de modo a filtrar 
a incidência direta do sol sobre o equipamento. 
Esses brises estão a uma distância de 1,20m da 
parede mais interna, onde, nesse espaço, há um 
jardim.

Figura 47- Fachadas 1 e 2
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.

Isometria paginação de tijolo cerâmico maciço.

Fachada 1

Fachada 2
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     Os brises utilizados são de alúminio, da marca 
Hunter-Douglas, modelo B30 na cor terracota e 
de seção “U”. Esses são instalados a partir de um 
sistema de fixação que garantem o travamento 
de cada painel. 
     A fachada 03, mesmo não sendo a fachada 
principal, conta com bastante presença de es-
quadrias. Essas esquadrias receberam molduras, 
que, além de criar sombreamento, dá mais volu-
me e dinamismo a essa fachada. Também temos 
a paginação de tijolo cerâmico maciço disposto 
ao longo dessa orientação, visto que está voltada 
para o sul, região que também recebe bastante 
ventilação. 
    A fachada 04 está voltada para o leste, re-
cebendo sol durante todo o período da manhã, 
além de também ser privilegiada com ventilação 
natural, conforme foi analisado no diagnóstico. 
Para esse trecho foi utilizada a paginação de ti-
jolo cerâmico como cobogó, se trabalhando com 
elementos vazados que irão filtrar a insolação 
que o edifício receberá, porém permitindo que a 
ventilação cruze e adentre o equipamento. 
     No bloco de higienização, as fachadas foram 
trabalhadas seguindo a mesma ideia do edifício 
principal, onde tem seu revestimento em chapis-
co pintado, as janelas também receberão mol-
duras, além de receber paginação de tijolo cerâ-
mico maciço como cobogó, mantendo a mesma 
linguagem já existente. 

6.7. Revestimentos Internos

     Para a escolha dos revestimentos internos foi 
levado em consideração atender um melhor cus-
to-benefício, trabalhando com materiais de qua-
lidade, que deem a intenção de conforto, e com 
um preço acessível. 
     A partir disso, os blocos A e B terão suas áreas 
comuns assentadas com piso vinílico em madei-
ra clara, da marca biancogrês, dando mais acon-
chego a esses ambientes e contrastando com o 
acabamento da parede, que receberá pintura 
branco gelo, e do forro, com pintura branco neve.
     No bloco C, por já ter toda sua estrutura de 
coberta em madeira aparente, para o piso das 
áreas comuns foi escolhido o piso industrial, con-
trastando com os tons da madeira e da telha já 
existente. Para as áreas molhadas de todo o equi-
pamento e no bloco de higienização está sendo 
utilizado revestimento cerâmico 43x43 tanto no 
piso como também nas paredes. 

Fachada 3

Fachada 4

Figura 47- Fachadas 3 e 4.
Fonte: Software Sketchup e Photoshop. Elaborado pela autora.
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7
CONSIDERAÇÕES 

FINAIS
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     Diante dos estudos realizados ao longo da pesqui-
sa, pôde-se perceber a necessidade de implementar 
mais equipamentos de apoio e acolhimento na ci-
dade de Fortaleza, CE, visto que o município carece 
desse tipo de equipamento. A cidade conta com a 
forte presença dessa tipologia apenas no Centro, 
porém em bairros mais afastados não se tem ne-
nhum equipamento que atenda ou oferece suporte 
a população em situação de rua. 
     Com isso, o Centro Social e de Apoio para Pesso-
as e Situação de Rua foi projetado com o intuito de 
que seu público, que se encontra em vulnerabilida-
de social, receba suporte e tenha acesso a serviços 
básicos e atendimento médico, além de promover a 
cidadania e auxiliar na inserção dessa população na 
sociedade. 
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