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O crescimento da população idosa no Brasil vem aumentando 
ao longo dos anos e traz à tona algumas problemáticas para 
os idosos, seja devido as suas limitações físicas e psicológicas, 
bem como às situações de abandono e descuido que, muitas 
vezes, esse grupo passa. Diante dessa realidade, o trabalho 
tem como objetivo apresentar uma proposta de instituição de 
longa permanência (ILPI) e centro dia para a pessoa idosa na 
cidade de Fortaleza- CE como alternativa para aumentar a 
qualidade de vida desse público, trazendo conforto e 
segurança, além de uma arquitetura com soluções que 
promova o bem-estar dos mesmos. Para isso, foi feito um 
estudo teórico referencial e arquitetônico, analisando o 
envelhecimento no país, as necessidades da pessoa idosa e os 
problemas que ela enfrenta, assim como a tipologia das 
instituições de longa permanência e centro dia. Ainda, foi 
estudado alguns conceitos importantes para uma arquitetura 
voltada ao idoso, que trazem conforto e qualidade de vida. 
Também, foi realizado um estudo de referências projetuais a 
fim de buscar soluções e estratégias arquitetônicas que 
auxiliassem no desenvolvimento do projeto. Por fim, foi 
desenvolvido o anteprojeto de uma Instituição de longa 
permanência e centro dia para idosos o qual, permite 
segurança e conforto, além do contato com a natureza, por 
meio da sua forma e de elementos projetuais que contribuem 
para um aproveitamento da iluminação e ventilação 
natural,com soluções que trazem afetividade e identidade 
para o usuário.

Palavras chave: Instituição de longa permanência. Centro dia. 
Idosos. Conforto. Segurança. Fortaleza-CE

ABSTRACT

The growth of the elderly population in Brazil has increased 
over the years and brings up some problems for this group, 
whether due to their physical and psychological limitations, as 
well as the situations of abandonment and neglect that this 
community often goes through. Given this reality, this project 
aims to present a proposal for a long-term care institution 
(LTCI) and day care center for the elderly in the city of 
Fortaleza-CE as an alternative to increase the quality of life of 
this public, bringing comfort and safety, in addition to an 
architecture with solutions that promote their well-being. For 
this purpose, a theoretical reference and architectural study 
was carried out, analyzing the aging in the country, the elderly 
needs and the problems they face, as well as the typology of 
long-stay institutions and day care. Also, some important 
concepts for an architecture focused on the comfort and 
quality of life of elderly people were studied. In addition, a study 
of design references, in order to seek architectural solutions 
and strategies that would assist in the development of the 
project, was also carried out. Finally, the draft of a long-stay 
institution and day center for the elderly was developed, which 
provides safety and comfort, in addition to contact with nature, 
through its shape and design elements that contribute to the 
use of lighting and natural ventilation, with solutions that bring 
affection and identity to the user.

Keywords: Long-stay institution. Aging. Comfort. Fortaleza-CE
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INTRODUÇÃO
CAPÍTULO 01



1.1. TEMA
O presente trabalho é o resultado do Trabalho Final de 

Conclusão do curso do curso de arquitetura e urbanismo do 

Centro Universitário Christus- Unichristus. 

 Esta pesquisa apresenta como tema uma instituição de 

longa permanência para idosos (ILPI) e centro dia, uma 

proposta para a melhoria da qualidade de vida da pessoa 

idosa na cidade de Fortaleza, no Ceará.

 O projeto em questão terá como função propor um 

morar que leve em consideração o bem-estar do idoso. Ainda, 

com uma arquitetura pensada diante de reflexões adquiridas 

em um contexto de pós pandemia da COVID-19, dando 

amparo a idosos em situação de abandono, àqueles que 

possuem doenças degenerativas e psicológicas e precisam de 

uma assistência, àquelas que não possuem um local agradável 

habitar e àqueles que precisam de um local para atividades 

sociais e ocupacionais que melhorem a sua vida. 

Além disso, o trabalho irá propor a criação de um local 

que atenda ao idoso em um bairro que possui uma carência no 

que diz respeito a esse tipo de edificação, como será visto ao 

longo do trabalho. 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA
O presente trabalho é o resultado do Trabalho Final de 

Conclusão do curso do curso de arquitetura e urbanismo do 

Centro Universitário Christus- Unichristus. 

 Esta pesquisa apresenta como tema uma instituição de 

longa permanência para idosos (ILPI) e centro dia, uma 

proposta para a melhoria da qualidade de vida da pessoa 

idosa na cidade de Fortaleza, no Ceará.

 O projeto em questão terá como função propor um 

morar que leve em consideração o bem-estar do idoso. Ainda, 

com uma arquitetura pensada diante de reflexões adquiridas 

em um contexto de pós pandemia da COVID-19, dando 

amparo a idosos em situação de abandono, àqueles que 

possuem doenças degenerativas e psicológicas e precisam de 

uma assistência, àquelas que não possuem um local agradável 

habitar e àqueles que precisam de um local para atividades 

sociais e ocupacionais que melhorem a sua vida. 

Além disso, o trabalho irá propor a criação de um local 

que atenda ao idoso em um bairro que possui uma carência no 

que diz respeito a esse tipo de edificação, como será visto ao 

longo do trabalho. 

Já no município de Fortaleza, dentre 2.452.185 habitantes, 

161.456 (5,8%) são indivíduos com mais de 60 anos, número que 

também vem crescendo ao longo do tempo. (MEDEIROS, 2019)

Diante dessa realidade, é necessário assegurar que exista 

uma oferta arquitetônica voltada as necessidades desse tipo de 

público. Segundo o art. 182 da Constituição: 

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança em 

caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou

outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu 

controle”. (CONSTITUIÇÃO 1988)

Além disso, em paralelo a esse envelhecimento populacional, 

algumas dificuldades surgem.  Segundo a Pesquisa Nacional de 

Saúde (2013), 11% dos idosos vivem com depressão e outros 

problemas psicológicos. Assim, uma parcela de pessoas idosas não 

possui um envelhecimento saudável, vivendo com doenças como 

diabetes, osteoporose, Parkinson, Alzheimer, depressão e outras, o 

que acaba influenciando em uma má qualidade de vida e sendo um 

catalisador para o abandono familiar (PESQUISA NACIONAL DE 

SAÚDE, 2013). Além das doenças que afligem esse público, os maus 

tratos são também outro problema a ser lidado. 

 Em 2020, em Fortaleza, com a pandemia, as denúncias de 

violências contra idosas aumentaram 32,5% em 5 meses, todavia, 

desde muito tempo, a violência contra o idoso vem acontecendo. 

(DIARIO DO NORDESTE, 2020)

 Desse modo, a medida em que o envelhecimento se eleva, a 

procura por abrigos que atendam a esse público também aumenta. 

Em Fortaleza, apesar de existirem abrigos em determinadas regiões, 

alguns bairros ainda não possuem essa infraestrutura mesmo tendo 

uma demanda de pessoas idosas, como é o caso do bairro Passaré, 

Parangaba, Aldeota, Papicu, Edson Queiroz, Vila Velha, entre outros, 

como vistos no mapa abaixo (Mapa 1). Outro problema é a falta de 

disponibilidade das instituições para idosos. De acordo com o jornal 

Diário do Nordeste, o Ceará tem 1,2 mil de idosos para apenas um 

abrigo público. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2018)

Abrigos e Centros de longa permanência

Quadras

Mapa 1: Mapa de quantidade de abrigos em Fortaleza
Fonte: Desenvolvido pela autora com base nos dados do Google Maps

No que diz respeito a situação de moradia da pessoa idosa, 

atualmente gera reflexões e questionamentos, pois, muitas vezes, 

esse morar não é adequado, pela falta de ambientes acessíveis e de 

soluções que tornam a moradia confortável e digna, como com o 

cuidado com questões térmicas e sanitárias da casa. Esses 

problemas se contradizem com o artigo 37 do Estatuto do Idoso, o 

qual afirma que: “O idoso tem direito à moradia digna, no seio da 

família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
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quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada”. 

(ESTATUTO DO IDOSO, 2003). 

Outra questão é a de que é possível perceber no dia-a-dia, 

especialmente na cidade de Fortaleza, que a pessoa idosa mesmo 

com condições financeiras não necessariamente possui uma vida 

confortável, pois pode sofrer abandono por parte dos familiares, 

dependendo de cuidados de terceiros, adquirindo doenças sérias 

como a depressão e recusando-se a ir para um lar de idosos, devido 

ao preconceito comentado anteriormente. (MENDES et al., 2005)

Trazendo para o contexto atual em que este trabalho está 

sendo desenvolvido é importante ressaltar que a pandemia da 

COVID-19¹ reforçou muitas dessas problemáticas apresentadas 

anteriormente já que muitas dessas pessoas foram obrigadas a se 

isolarem e a ficarem bastante tempo em suas casas. Todavia, essas 

casas, muitas vezes, agravaram o quadro psicológico, físico e até 

financeiro da pessoa idosa por não possuírem a infraestrutura 

necessária para atender o morador por um tempo prolongado. 

(HAMMERSCHMIDT, SANTANA, 2020) 

Dentro desse contexto a perspectiva de quarentena traz uma 

releitura dos espaços para moradia de pessoas idosas 

considerando que, muitas vezes, ou na sua maioria, eles vivem em 

uma quarentena por conta das suas comorbidades. Tendo em vista 

essa pandemia, países passaram a adotar um sistema de 

isolamento e distanciamento social para diminuir a proliferação do 

vírus, evitando assim o contato entre pessoas. Esse isolamento 

trouxe grandes impactos para a população, principalmente com 

relação aos idosos (BARBOSA, 2020).

 ¹No ano de 2019, foi notificado na China, o primeiro caso do novo Corona Virus, designado como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (Sars-Cov-2) e Corona Virus Disease-19 (COVID-19) para a doença. Em 2020, foi declarado 
pandemia mundal devido aos inúmeros casos da doença, que levou a morte de grande número populacional. Os riscos de morte pela doença aumentam de acordo com a idade. Dessa forma, a população idosa é a mais afetada pelo vírus, 
especialmente quando já possui alguma doença crônica, pois já estão vulneráveis. Outro fator que leva à vulnerabilidade da pessoa idosa é a baixa imunidade, que também aumenta o risco para as doenças infectocontagiosas ( BARBOSA, 2020).

1.3. JUSTIFICATIVA
Nesse contexto apresentado percebe-se que é necessária 

uma atenção especial, no que diz respeito, a moradia da pessoa 

idosa A situação de abandono de idosos e as doenças físicas e . 

psicológicas que afligem esse público diminuem, ainda mais, a sua 

expectativa de vida, bem como a falta de autonomia da pessoa 

idosa que torna a velhice um problema para alguns indivíduos. 

(ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016). 

Em paralelo a isso, o contexto atual do país, de pandemia da 

COVID-19, demanda um novo olhar nas construções voltadas a 

idosos, com inspirações das experiências que todos tiveram que 

passar durante esse período, levando em consideração soluções 

que tornem os ambientes mais abertos, com elementos naturais e 

circulação do ar. Outro ponto é que como grupo de risco, a 

população idosa sofreu bastante com as medidas de isolamento 

necessárias para o controle da doença. O medo do vírus juntamente 

com o isolamento social fez com que muitos idosos tivessem que 

perder o contato com seus amigos e familiares e diminuísse a sua 

expectativa de vida, devido as doenças psicológicas geradas (MASS 

DESIGN GROUP, 2020). 

Além disso, é notado que em alguns bairros de Fortaleza 

existe uma grande demanda de idosos, todavia ainda não possuem 

uma edificação que atenda a esse tipo de público, principalmente 

com uma assistência, no âmbito de idosos com doenças 

degenerativas e psicológicas, como foi apresentado na figura 1.

Além disso, com base em uma experiência pessoal de 

abandono do idoso e também devido à falta desses espaços em 

alguns bairros torna-se necessário a criação de um espaço, onde a 

pessoa idosa queira fazer parte por vontade própria, por uma 

questão de conforto e aumento da sua qualidade de vida, 

contemplando uma solução de um novo morar, em um contexto de 

pós-pandemia, no sentido, de ser uma proposta de arquitetura com 

preocupações e reflexões importantes, deixadas pela pandemia, 

como com a utilização de espaços mais abertos e áreas naturais.    

Por tanto, a proposta de uma Instituição de Longa 

permanência privada e centro dia, com algumas vagas de SUS, para 

o idoso foi pensada, levando em consideração o contexto atual e 

tendo em vista que a pandemia trouxe novas reflexões a respeito de 

um novo modo de viver, ficando evidente a necessidade de propor  

espaços com uma maior preocupação para o conforto térmico e 

ventilação natural e com soluções que transmitam uma socialização 

segura.

Também, a escolha do tema é reflexo de uma experiência 

pessoal de assistir ao abandono de uma pessoa idosa próxima por 

seus familiares, trazendo consequências negativas para sua saúde 

física e mental. 

Sob esse viés, torna-se necessário uma proposta que ajude 

nas limitações físicas e psicológicas do idoso, levando em 

consideração suas necessidades, como vistas no Estatuto do Idoso 

e que sirva também como um ambiente de recuperação, 

reabil itação, lazer, socialização e moradia em For taleza, 

contemplando um novo morar. 

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desse trabalho é propor um projeto de  

arquitetura de uma edificação de longa permanência para pessoas 

idosas, na cidade de Fortaleza, com soluções que contribuam para 

uma melhor qualidade de vida dos seus usuários. 

·  Compreender o contexto e situação de moradia da pessoa 

idosa e das habitações de longa permanência no Brasil;

·  Propor soluções arquitetônicas a par tir de reflexões 

impulsionadas pós pandemia da COVID-19;

· Analisar a legislação urbana, compreender a área e suas 

condicionantes climáticas

· Estudar projetos de referências e estratégias que promovam 

maior qualidade de vida para o idoso. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS

1.5. METODOLOGIA DE PESQUISA E 
PROJETO

Este trabalho se refere a uma pesquisa de cunho qualitativa, 

ou seja, essencialmente em dados não mensuráveis, e se estrutura 

em quatro capítulos: referencial teórico, estudo de referências 

projetuais, diagnóstico e análise físico e ambiental e proposta do 

anteprojeto. 

No referencial teórico o trabalho será realizado por meio de 

análises de referências bibliográficas, com base em pesquisas de 

livros, artigos e notícias de jornais, a fim de abordar o envelhecimento  
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 Por fim, será proposto um anteprojeto de uma instituição de 

longa permanência em Fortaleza, com conceitos e soluções para 

uma arquitetura que traz conforto para os usuários e que possui a 

natureza como um dos elementos principais, contribuindo para o 

bem-estar da pessoa idosa. 
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populacional no Brasil e as instituições de longa permanência. Ainda, 

compreender conceitos importantes para uma arquitetura voltada 

ao idoso. Para esse embasamento foram utilizados trabalhos de 

autores como Santana, Emanuel Sá, Mariana Dominato, os quais 

desenvolveram um estudo sobre o envelhecimento populacional. 

Ainda, Adriana Alcantara com seu trabalho sobre idosos 

institucionalizados e as instituições de longa permanência. Ana 

Cristina Daré que aborda sobre iluminação e conforto térmico. 

Também, os textos dos autores José Augusto Abdalla, Flávia 

Molina e Frederico Braida embasará o trabalho com o conteúdo 

sobre acessibilidade e o risco de quedas de idosos. Amanda 

Ladislau, abordando um pouco sobre a importância da integração 

com a natureza. 

Ainda a utilização da Resolução da Diretoria Colegiada 283 

(RDC), Portaria MPAS/SEAS Nº 73 para entender o funcionamento 

das instituições de longa permanência, da Norma Brasileira (NBR) 

9050 que fala sobre acessibilidade e da Lei de uso e ocupação do 

solo (LUOS). 

No capítulo de projetos de referências foram realizadas 

pesquisas de projetos arquitetônicos que possuem uma arquitetura 

que leva em consideração o conforto dos usuários do espaço, com 

soluções projetuais de forma, setorização, fluxos, conforto térmico e 

lumínico e que levam em consideração a natureza. 

No diagnostico, será feito uma análise do bairro e do entorno 

do terreno, com base em mapas, tabelas, gráficos e notícias, levando 

em consideração a Lei de Uso e Ocupação do solo. 
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2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Nesse capítulo serão apresentados os principais temas que 

fundamentam o conceito e o partido arquitetônico delineados no 

projeto em questão. Sendo assim, serão abordados os capítulos 

definidos como: entendendo o envelhecimento, as instituições de 

longa permanência, arquitetura para a pessoa idosa e estratégias 

de arquitetura autossustentável. 

O envelhecimento é um processo natural, caracterizado por 

mudanças físicas, psicológicas e sociais e que acomete cada 

indivíduo de forma diferente. Esse processo de envelhecer necessita 

de uma adaptação por parte de cada um, todavia, isso nem sempre 

acontece, pois, a aversão pelo envelhecimento está presente em 

grande parte da sociedade, o que acaba impossibilitando a 

adaptação na velhice (MENDES et al., 2005).

De fato, o medo de envelhecer acontece, devido às 

consequências que essa realidade traz, especialmente com as 

possíveis doenças trazidas pela velhice e da carga emocional que é 

gerada com as vivências da pessoa idosa. A pessoa idosa é aquela 

que já sofreu perdas e conquistas, o que pode influenciar diretamente 

na sua qualidade de vida dependendo das suas experiências. De 

forma mais técnica, segundo a OMS, para países desenvolvidos o 

idoso é considerado aquele com 65 anos ou mais de idade e em 

países subdesenvolvidos 60 anos ou mais de (MENDES et al., 2005).

Nesse tocante da velhice, o envelhecimento populacional 

vem acontecendo, de forma rápida, mundialmente, sobretudo nos 

2.1.1. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO NO BRASIL

países desenvolvidos, com o efeito da capacidade da medicina de 

prolongar a vida mesmo em situações difíceis pelos avanços 

tecnológicos e da urbanização adequada que permite uma melhora 

da qualidade de vida (MENDES et al., 2005). Essa realidade tende a 

aumentar, segundo a OMS, em 2025 haverá mais de 1,2 bilhões de 

pessoas com mais de 60 anos no mundo, onde idosos com 80 anos 

ou mais representarão a maior parcela do grupo etário.

Além disso, é analisado também que, nos anos de 2050, em 

países desenvolvidos, as pessoas poderão viver em média 85 anos, 

enquanto que em países subdesenvolvidos, 80 anos (REVISTA 

ELETRÔNICA ACERVO DE SAÚDE, 2017).

No Brasil, anteriormente aos anos 70, a população era 

caracterizada, principalmente, por pessoas jovens e adultas. Esse 

aspecto refletia uma sociedade mais rural e tradicional, com famílias 

numerosas. Em paralelo a isso, nesse cenário, existia um maior risco 

de morte precoce, devido às poucas tecnologias para tratar as 

doenças, bem como a falta de políticas públicas e a falta de 

informação por parte da população, no que diz respeito, as questões 

sanitárias. Com o avanço das tecnologias medicinais, essa realidade 

foi mudando aos poucos. A forte queda das taxas de mortalidade e 

natalidade, nos últimos anos, comprovam uma sociedade 

modificada com as transformações culturais e as conquistas 

tecnologias e medicinais do tempo, resultando em um quadro com 

um maior número de pessoas idosas no país (DUARTE, GOLVEIA, 

ANDRADE, 2016).

De acordo com Instituto Brasileiro de Pesquisa – IBGE, o Brasil 

possui 209,5 milhões de habitantes, dentre estes, 28 milhões são

pessoas idosas, representando 13% da população do país, número  

que tende a aumentar ao longo dás próximas décadas (REVISTA 

RETRATOS, 2019). Em decorrência desse crescimento, o Índice de 

Envelhecimento foi criado para dar perspectivas dessa realidade, 

caracterizado pela razão do número de pessoas sobre o número de 

jovens (crianças e adolescentes), ou seja, é a razão entre os dois 

grupos etários extremos da pirâmide etária. Dessa forma, a 

população é considerada idosa quando o topo da pirâmide etária é 

maior que sua base, sendo o IE igual ou superior que 100 (IBGE, 2018).

Ainda segundo o IBGE, a realidade populacional de jovens 

tem diminuído, consequência do envelhecimento populacional. Em 

2010, havia 48,1 milhões de jovens de 0 a 14 anos e 20,9 milhões de 

idosos com 60 anos e mais. Já em 2018, o número de jovens caiu para 

44,5 milhões e o de idosos subiu para 28 milhões, tendo IE de 63 para 

cada 100 jovens. Seguindo essa lógica e os estudos, em 2031, o 

Brasil se tornará um país de população idosa, quando haverá 42,3 

milhões de jovens (0-14 anos) e 43,3 milhões de idosos (60 anos e 

mais), destacando-se que a população idosa será superior à de 

jovens nesse ano, com um IE superior a 100, sendo 101,6 idosos para 

cada 100 jovens, como vemos no gráfico abaixo (Tabela 1) 

(INSTITUTO HUMANITAS, 2018).

Ainda que esse envelhecimento já mude , significativamente

ao longo de 50 anos, esse processo de envelhecer no Brasil 

continuará aumentando, em 2055, por exemplo, pois as projeções do 

Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBGE), indicam que haverá 34,8 

milhões de jovens (0-14 anos) e 70,3 milhões de idosos no país (60 

anos e mais) nesse ano. Diante dessa perspectiva, fica claro que o  

Brasil não será mais um país de população jovem, mas sim de idosos 

nos próximos anos (INSTITUTO HUMANITAS, 2018).

No Estado do Ceará, 12,6% da população representa o 

público idoso, colocando o Estado como a quinta Federação com 

pessoas de 60 anos ou mais. (IPLANFOR,2015). Sob esse viés, o 

índice de envelhecimento é crescente não só no país, mas também 

no estado do Ceará. O índice de envelhecimento no estado será 

ainda maior no que diz respeito a média nacional. No ano de 2034 o 

número de idosos também será maior que o de jovens, sendo 18,59% 

para idosos e 18,53% para jovens, respectivamente. (BRASIL, 2019) 

“O envelhecimento populacional é uma realidade no país e no 

Ceará, sendo fruto de um processo de reestruturação da 

dinâmica demográfica caracterizada pelo arrefecimento das 

taxas de fecundidade e mortalidade, assim como o aumento 

da expectativa de vida.” (BRASIL, 2019) 
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Já na cidade de Fortaleza, as projeções é que em 2015, 

10,61% da população total da cidade é de idosos e tende a 

aumentar, em 2040, para 21,35%(IPLANFOR,2015). Apesar desse 

aumento populacional na cidade, ainda não existe uma grande 

oferta de serviços para a população idosa nos bairros. Com relação 

a isso, as regionais com maior número de idosos na cidade é a 

regional 2, e regional 5, vindo logo em seguida (Mapa 2). O bairro com 

maior número de idosos é o Aldeota com um total de 5. 174 idosos, 

depois, o Meireles, com 4.628 (IPLANFOR,2015). 

 

Regional 2 - 33.338

Regional 5 - 27.158

Regional 6 - 26.403

Regional 3 - 25.705

Regional 1 - 24.875

Regional 4 - 23.875

Mapa 2: Total de idosos por regional em Fortaleza
Fonte: Medeiros, 2019

Diante dessa perspectiva de envelhecimento nota-se que 

essa situação reflete diretamente no aumento da expectativa de 

vida dos brasileiros e na queda da mortalidade, como já comentado 

anteriormente. Ressalta-se ainda que em 1940, uma pessoa com 50 

anos tinha uma expectativa de 19,1 anos de vida, em contrapartida, 

em 2018, um indivíduo com 50 anos possui uma expectativa de 30,7 

anos, 11,6 a mais que anteriormente, observando o gráfico abaixo 

(Tabela 2) (Instituto Brasileiro de Pesquisa, 2018).

Tabela 2: Expectativa de vida em decorrência da idade 1940/ 2018
Fonte: Instituto Brasileiro de Pesquisa (IBGE)
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Esse quadro de melhorias no país, é decorrente, de uma série 

de questões, que envolvem descobertas de vacinas e remédios, 

campanhas de conscientização das pessoas e o aumento da 

escolaridade. (Instituto Brasileiro de Pesquisa, 2018)

Em contrapartida, apesar do avanço tecnológico e medicinal, 

algumas doenças ainda afligem, grande parte da população idosa, 

pois “O envelhecimento populacional traz consigo problemas de 

saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência social” 

(DUARTE, GOLVEIA, ANDRADE, 2016, p. 508). A parcela idosa da 

população está mais sujeita a contrair doenças, por ser o grupo que 

possui um sistema imunológico mais frágil, sendo assim mais 

vulneráveis a adquirir essas doenças. Nota-se que algumas doenças, 

são muito comuns no período da velhice, como a Diabetes, a Doença 

de Parkinson, o Alzheimer, a Hipertensão, a Osteoartrite, além 

também de doenças mais graves e que debilitam ainda mais a 

pessoa idosa, como o Câncer (SILVA, PANIZ, LASTE, TORRES, 2013).  

De acordo com estudo da universidade federal de Fortaleza, em 

2003, 29% da população brasileira afirmou ter alguma doença 

degenerativa. (FELIPE, ZIMMERMAN, 2011)  

  Além disso, outros estudos foram feitos em uma clínica de 

fisioterapia em Fortaleza- CE, onde foi visto que muitos idosos 

possuíam doenças como osteoartrose, hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, que prejudicam o idoso em atividades básicas do 

dia-a-dia. (FELIPE, ZIMMERMAN, 2011)  

  Outro fator visto com frequência é a incidência alta de quedas 

que faz com que alguns idosos precisem de alguém para cuidar nos 

momentos onde este não tem supor tes f ísicos. Fel ipe e

Zimmermman (2011) afirmam que mais de dois terços dos idosos 

que caem provavelmente caíram nos próximos seis meses, sendo as 

mulheres as de mais riscos pelas atividades que exercem e 

comportamentos. (FELIPE, ZIMMERMAN, 2011)  

  É válido ressaltar que as doenças degenerativas, são àquelas 

mais vulneráveis, isto é, são associadas a velhice, como por exemplo, 

a demência, que deixa o idoso mais suscetível a perigos físicos ou 

emocionais, pois ele não tem controle do seu cérebro. Além disso, 

segundo Costa, apesar do envelhecimento do país ser algo positivo, 

demonstrando os avanços tecnológicos e o aumento da 

infraestrutura no país, esse cenário, infelizmente, não é visto, muitas 

vezes, como algo bom, pois a população mais idosa é aquela que, 

com exceção de crianças, requer um maior cuidado por parte de 

seus familiares quando estão com doenças mais difíceis de serem 

tratadas (COSTA,2011).

 “.... Surgem as designadas doenças da terceira idade, com 

destaque para as demências. É precisamente nesta faixa 

etária que as doenças crónicas e degenerativas são mais 

vulneráveis, isto é, as doenças associadas à velhice, sendo as 

demências as mais comuns...” (COSTA, 2011, p. 11)

No caso do estado do Ceará, uma das doenças degenerativa 

que acomete mais idosos, é a demência. 70 mil pessoas no estado 

sofrem com a demência e 5 mil com o Alzheimer. Essas doenças 

fazem com que exista um decréscimo das capacidades de 

funcionalidades e funções cognitivas. Essas doenças se tornam mais 

perigosas pois, muitas vezes, são catalisadores para doenças como 

depressão, ansiedade e apatia.  (BRASIL, 2015)
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Em paralelo a isso, em 2020, muitas pessoas contraíram a 

doença da COVID-19, principalmente, o grupo de mais risco, a 

população idosa. Esse público sofreu bastante com os reflexos do 

vírus e também, com as medidas de distanciamento e isolamento 

social, impostas pelo Governo, que apesar de ter sido fundamental 

no controle, aumentou o preconceito com essa parcela (ALMEIDA, 

SANTANA, 2020).

Outro problema, é que com a covid-19 muitas das doenças 

mentais e psicológicas foram agravadas, no contexto de pandemia, 

pois as situações geradas pela quarentena trouxeram sentimento 

de tristeza, estresse, solidão, depressão e ansiedade para a 

população, especialmente para os idosos (REVISTA VEJA SAÚDE, 

2020). Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos 

Estados Unidos (CDC) essas circunstâncias podem acontecer 

durante uma pandemia, como a que foi vivida. Com a pandemia, 

grande parcela da população idosa teve que passar por meses de 

confinamento e, muitas vezes, em moradias que não estavam 

preparadas para esse tipo de situação (REVISTA VEJA SAÚDE, 

2020).

Sob esse cenário de doenças, os idosos que moram com seus 

familiares sofrem a rejeição. Muitos familiares passam a procurar 

alternativas mais fáceis de lidar com o quadro, como optando pelo o 

abandono do idoso, na maioria dos casos. Assim, a pessoa idosa fica 

à mercê de cuidadores ou vai para abrigos contra a sua vontade, se 

isolando de seus familiares (COSTA, 2011).

Todavia, envelhecer não significa necessariamente adoecer, 

como acreditam algumas pessoas, pois existe uma parcela que  

 

consegue passar pela velhice no chamado envelhecimento ativo, 

explicado no próximo tópico (DUARTE, GOLVEIA, ANDRADE, 2016, p. 

508).

Felizmente, com os avanços medicinais, algumas das 

doenças que acometem mais o público idoso são, cada vez mais, 

possíveis de serem tratadas e controladas, permitindo que a pessoa 

idosa possa viver ao longo de muitos anos. Segundo pesquisas da 

Universidade de São Paulo (USP), 30% dos idosos da cidade de São 

Paulo vivem sem nenhuma doença, muitas vezes, pelo fato de terem 

tido, ao longo dos anos de sua vivência, um maior cuidado com a sua 

saúde, tanto por questões educacionais ou por maior facilitação nos 

meios de saúde, podendo assim, viver de forma mais saudável. Além 

disso, conforme a pesquisa, um dos maiores agravantes para 

influenciar na saúde do idoso, é o fator de queda e depressão. 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2014). É possível analisar abaixo que 29,7% 

dos 363 participantes possuem um envelhecimento saudável. 

2.1.2. ENVELHECIMENTO ATIVO

67,5%
Mulheres

32,5%
Homens

363
Pessoas com 80 anos ou mais em 
SP participaram do estudo

29,7%
Dos 363 participantes tinham envelhecimento 
‘’ótimo’’, sem comprometimento cognitivo e 
sem dificuldades de atividades básicas

Figura 1: Gráfico quantidade de idosos que 
participaram da pesquisa.                     
Fonte: Folha de São Paulo                            

Figura 2: Porcentagem de idosos saudáveis     
                   Fonte: Folha de São Paulo                            

Isso exemplifica também, o envelhecimento ativo, termo 

adotado pela OMS, no final dos anos 90, o qual aborda um 

envelhecimento que vai além do envelhecer de forma saudável, mas 

que abrange outros cuidados que refletem no bem-estar dos idosos 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2005).

Segundo a OMS o envelhecimento ativo acontece quando o 

idoso está garantido dos seus direitos além dos princípios de 

dignidade, independência, participação, assistência e auto 

realização (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE,2005). Além disso, 

para os autores Souza e Miranda (2015), esse envelhecimento tem 

como objetivo aumentar a expectativa de vida saudável e sua 

qualidade de vida.

 Dessa forma, envelhecimento ativo é “o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o fim de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem” (OMS, 2005, p. 13).).

Ainda que alguns idosos envelheçam de forma saudável, ter 

uma boa saúde é apenas um dos fatores que garante uma boa 

qualidade de vida. Além de um envelhecimento saudável, o idoso 

precisa estar assistido de todos os seus direitos previstos pelo 

Estatuto do Idoso, o que não ocorre quando ele sofre o abandono 

(ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016).

O abandono ocorrerá quando o idoso é destituído de 

aspectos básicos para sua qualidade de vida, desde alimentação, 

moradia e roupagem. (VIEGAS, BARROS, 2016) assim como visto no 

2.1.3. REJEIÇÃO E ABANDONO DA PESSOA IDOSA

art art. 244 do Código Penal, in verbis:

Art. 244 - Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do 

cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para 

o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 

(sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos 

necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia 

judicialmente acordada, fixada ou majorada deixar, sem justa 

causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente 

enfermo: (Alterado pela L-010.741-2003) Pena - detenção, de 

1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior 

salário mínimo vigente no País (BRASIL, 1941).

Além disso, o Estatuto do Idoso compreende: 

Art. 3º: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 

do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 

a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. [...] 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou 

psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou 

degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados 

indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a 

trabalho excessivo ou inadequado: Pena – detenção de 2 

(dois) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena 

– reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. § 2o Se resulta a morte: 

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (BRASIL, 2003).
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Isso comprova a gravidade das situações de abandono e 

maus tratos contra o idoso. Em 2020, segundo o Jornal Diário do 

Nordeste, registros de violência contra a pessoa idosa aumentaram 

32,5% em 5 meses, na cidade de Fortaleza (DIARIO DO NORDESTE, 

2020).

O aumento na expectativa de vida é um ganho para a 

população que viverá mais anos, porém não há garantia de 

que esses anos vividos a mais terão qualidade, podendo se 

transformar em anos de sofrimentos, perdas, incapacidades, 

dependência e exclusão social, conceituando o maior desafio 

do processo de envelhecimento: envelhecer com qualidade. 

(ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016, p. 2)

Esse quadro de abandono, piora, gravemente, o quadro 

mental do idoso, que além de precisar conviver com a doença, 

precisa também passar pela rejeição da família e o preconceito das 

pessoas ao seu redor, tendo que, muitas vezes, morar em abrigos, 

locais distantes de suas casas, diminuindo assim, a qualidade do seu 

envelhecimento. Além disso, segundo ao mesmo autor, o bom 

envelhecimento está atrelado a várias questões além do quadro da 

sua saúde física e mental. Está ligado também as suas relações 

sociais, as condições de infraestrutura no meio ao qual se encontram, 

ou seja, sua moradia, e a sua própria satisfação com a vida. De modo 

que, para haver um envelhecimento saudável, é necessário, que o 

ambiente seja adequado à sua função e que promova a autonomia 

do idoso e encoraje o mesmo a continuar no local. Em contrapartida, 

esse cenário de um ambiente agradável para esse público não 

acontece geralmente (ALMEIDA, PEDROSO, CURY,2016).

A modificação no arranjo familiar moderno, com a diminuição 

no tamanho e conformação das famílias, aliados à saída da 

mulher para a ocupação no mercado de trabalho, que 

culturalmente antes era quem assumia a responsabilidade com 

os mais velhos, além da falta de tempo da vida moderna, 

contribuiu para o aumento da demanda de Instituições de 

longa permanência para idosos, além de outras modalidades 

assistenciais voltadas a esse público, como os centros dia e os 

centros de convivência. (ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016, p. 2) 

Com isso, diante do quadro de envelhecimento e as 

consequências que isso gera, já comentadas anteriormente, 

políticas públicas são necessárias para garantir a qualidade de vida 

da pessoa idosa. Nesse sentido, A Política Nacional do Idoso (PNI), a 

Política Nacional de Saúde da pessoa idosa (PNSPI) e o Estatuto do 

idoso são instrumentos que concebem os direitos da pessoa idosa e 

obrigam o Estado à proteção desse público (SILVA et al., 2013). No 

que diz respeito a esses direitos, destacam-se o direito à vida, a 

liberdade de expressão, a dignidade, a saúde, a moradia, a cultura, ao 

esporte, ao respeito, ao lazer, a educação, ao trabalho. Ainda, a 

previdência social, ao transporte e a proteção (ANDRADE, 2015).

Destaca-se no art. 2º do Estatuto do idoso: 
oArt. 2  O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade. 

Sob essa ótica, as instituições de longa permanência auxiliam 

na garantia desses direitos em caso de idosos em situação de 

abandono e desamparo familiar. (ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016)

Segundo o autor Alcântara (2004) há registros de que o 

primeiro asilo teria sido fundado, no século V, pelo Papa Pelágio II 

transformando sua habitação em um local para idosos 

desamparados, com o auxílio de freiras. Ainda sobre o mesmo autor, 

no Brasil Colonial, a preocupação com os idosos já era reconhecida e 

em 1795, foi fundado por Visconde Ferreira de Almeida a Casa dos 

Inválidos (RJ), asilo para velhos soldados, com o objetivo de garantir 

os seus direitos de viver pelos serviços prestados ao Estado 

(ALCANTARA,2004). Almeida (2016) aborda que em 1890, foi criada 

a primeira instituição para idosos (RJ), o asilo São Luiz, inicialmente 

com 45 leitos em 1892, e posteriormente, com 260 leitos, em 1925 

(ALMEIDA, 2016).

2.1.4. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

Figura 3: Asilo São Luiz
 Fonte: CasasLuiz                             

 Figura 4: Jardim Asilo São Luiz 
 Fonte: CasasLuiz                             

Almeida (2016) afirma que, esses asilos não eram particulares 

de idosos, abrigando também mendigos e doentes mentais. Além 

disso, os idosos que ingressavam nesses asilos, perdiam o contato 

com seus familiares (ALMEIDA, 2016). Segundo Alcântara apenas no 

início do século XX, houve uma divisão das categorias sociais, onde 

os doentes mentais iriam para hospícios e os idosos para asilos 

(ALMEIDA, 2016).

Apesar de terem como preocupação prover a moradia e a 

alimentação para os usuários, muitas dessas instituições não 

possuíam o preparo para cuidar do seu público, pois não proviam de 

um ambiente adequado e, muitas vezes, eram denunciados como 

locais de maus tratos e abusos (PESTANA, SANTO, 2008). Alcântara 

(2004) afirma isso quando aborda que esses ambientes tendem a 

proporcionar um isolamento do idoso e não uma integração, em 

contrapartida a suas raízes de vida, onde, em sua sociedade rural, a 

pessoa idosa, possuía um papel de participação na sociedade, com 

a sua família (ALCÂNTARA, 2004).

Ainda segundo o mesmo autor, essas instituições, na maioria 

dos casos, são prédios antigos, sem acessibilidade e que são feitos 

para atender uma massa, esquecendo-se que cada usuário possui 

uma necessidade (ALCANTARA, 2004).

Posteriormente com o aumento de denúncias contra esses 

locais de asilos, as políticas de saúde com relação a pessoa idosa se 

tornaram mais importantes. Assim, em 1982, surge a I Assembleia 

Mundial sobre Envelhecimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em Viena, onde foi estabelecido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) - que uma saúde boa diz respeito ao completo  
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bem-estar físico, psíquico e social de uma pessoa e não apenas a 

ausência de doenças. Diante disso, novas políticas públicas foram 

surgindo como o Estatuto do Idoso, a Política Nacional de saúde do 

idoso e o Programa de Saúde do idoso (PESTANA, SANTO, 2008).

Portanto, para melhorar a organização e padronizar as 

instituições de idosos, o termo Instituição de Longa Permanência 

(ILPI's) surge em 2005, sendo uma sugestão do Conselho da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia a partir da 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 283 (ALMEIDA, 2016).  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI) são instituições 

governamentais ou não; de caráter residencial, destinadas ao 

domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

com ou sem suporte familiar; dependentes ou independentes, que 

não dispõem de condições para permanecer com a família ou em 

seu domicílio, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. 

(MORAIS, 2012). 

No que diz respeito a função da ILPI's, o termo ainda faz surgir 

dúvidas sobre o seu significado. Muitas vezes, são confundidas com 

institutos de saúde, todavia, apesar dos usuários receberem auxílio 

em determinadas áreas da saúde, essas edificações não são 

voltadas para a clínica, e sim para a residência, integração e 

socialização da população idosa, podendo oferecer também 

atividades para o lazer e a cultura (CAMARANO, KANSO, 2010). No 

Brasil, para Camarano e Kanso (2010) ainda não há um consenso 

sobre o que seja uma ILPI:  

No Brasil, não há consenso sobre o que seja uma ILPI. Sua 

origem está ligada aos asilos, inicialmente dirigidos à 

população carente que necessitava de abrigo, frutos da 

caridade cristã diante da ausência de políticas públicas. Isso 

justifica que a carência financeira e a falta de moradia estejam 

entre os motivos mais importantes para a busca, bem como o 

fato de a maioria das instituições brasileiras ser filantrópica 

(65,2%), o preconceito existente com relação a essa 

modalidade de atendimento e o fato de as políticas voltadas 

para essa demanda estarem localizadas na assistência social. 

O envelhec imento da população e o aumento da 

sobrevivência de pessoas com redução da capacidade física, 

cognitiva e mental estão requerendo que os asilos deixem de 

fazer parte apenas da rede de assistência social e integrem a 

rede de assistência à saúde, ou seja, ofereçam algo mais que 

um abrigo.  (CAMARANO, KANSO, 2010, P 4)

Sob essa ótica, para Camarano e Kanso (2010), as ILPs são 

residências coletivas que ampara idosos em uma circunstância de 

carências financeiras ou familiares, bem como àqueles que possuem 

limitações para realizar suas atividades, necessitando de um maior 

auxílio (CAMARANO, KANSO, 2010).

S e g u n d o  M o ra i s  ( 2 0 0 1 2 )  e s s a s  e d i fi ca ç õ e s  s ã o , 

extremamente importantes, principalmente, em um contexto de 

abandono da pessoa idosa, pois, tornam-se locais de refúgio, 

segurança emocional e física e para o acolhimento, se construídos de 

forma eficiente e quando cumprem suas responsabilidades 

(MORAIS, 2011).

Para auxiliar na construção das ILPI's a RDC, Nº 283, é 

responsável por estabelecer o padrão mínimo do funcionamento 

das instituições de longa permanência, além de assegurar os direitos 

da população idosa e reduzir riscos à saúde. Essa resolução traz 

ainda, várias definições e elementos que são importantes na 

construção desse equipamento e aborda sobre o grau de 

dependência do idoso. (BRASIL, 2005)  

Grau de dependência I
Idosos independentes , mesmo que 
requeiram uso de equipamentos de auto-
ajuda

Grau de dependência II

Idosos com dependência em até três 
atividades de autocuidado para a vida 
diária tais como, alimentação, mobilidade, 
higiene; sem comprometimento cognitivo 
ou com alteração cognitiva controlada

Grau de dependência III

Idosos com dependência que requeiram 
assistência em todas as atividades de 
autocuidado para a vida diária e/ou com 
comprometimento cognitivo

Tabela 3: Grau de dependência de idosos segundo a RDC Nº 283
Fonte: Desenvolvido pela autora com base na RDC Nº 283                        

Além da RDC, Nº 283, a Portaria MPAS/SEAS N° 73, de 10 de 

maio de 2001 também é uma norma de funcionamento de serviços 

de atenção ao idoso no Brasil que garante o cumprimento dos 

deveres para um envelhecimento saudável da pessoa idosa e traz 

uma série de questões auxiliam no exercício de vários serviços 

prestados a pessoa idosa, como centros de convivência, centros 

dias, casa lar, atendimento integral domiciliar, entre outros. (BRASIL, 

2001)

No caso de atendimento integral domiciliar, que será o

Modalidade I

É a instituição destinada a idosos independentes para 
Atividades da Vida Diária (AVD), mesmo que requeíram o 
uso de algum equipamento de auto-ajuda, isto é, 
dispositivos tecnológicos que potencializam a função 
humana, como por ex.,: andador, bengala, caedira de rodas, 
adaptações para vestimenta, escrita, leitura, alimentação, 
higiene, etc.
Capacidade máxima recomendada: 40 pessoas, com 70% 
de quartos para 4 idosos e 30% para 2 idosos.

Modalidade II

É a instituição destinada a idosos dependentes e 
independentes que necessitam de auxílio e de cuidados 
especializados e que exijam controle e acompanhamento 
adequado de profissionais de saúde. Não serão aceitos 
idosos portadores de dependência física acentuada e 
doença mental incapacitante.
Capacidade máxima recomendada: 22 pessoas, 50% de 
quartos para 4 idosos e 50% de quartos para 2 idosos.

Tabela 4: Tipos de modalidades atendimento integral domiciliar
Fonte: Desenvolvido pela autora com base na Portaria MPAS/SEAS N° 73

Modalidade III

É a instituição destinada a idosos dependentes que 
requeiram assistência total, no mínimo, em uma AVD. 
Necessita de uma equipe interdisciplinar de saúde.
Capacidade máxima recomendada: 20 pessoas, 70% de 
quartos para 2 idosos e 30% de quartos para 4 idosos.

40 41

objetivo desse trabalho, a Portaria descreve como: 

“É aquele prestado em uma instituição asilar, prioritariamente 

aos idosos sem famílias, em situação de vulnerabilidade, 

oferecendo-lhes serviços nas áreas social, psicológica, médica, 

de fisioterapia, de terapia ocupacional, de enfermagem, de 

odontologia e outras atividades especificas para este 

segmento social. ” (BRASIL, 2001)

Esse tipo de instituição pode ser classificado em três 

modalidades, que se refere ao tipo de grau de dependência do idoso 

e a quantidade máxima de idosos que podem existir na instituição. 

(Brasil, 2001) 



As modalidades I, II e II, podem ser observadas na tabelas a 
seguir, onde manifestam os seguintes  programas de necessidades:   

Sala para direção/técnicos e reuniões
Sala para atividades coletivas

Sala para atividades individuais
Sala de convivência

Ambulatório
Almoxarifado

Copa/Cozinha
Área de serviço/lavanderia

Depósito geral
Banheiro para funcionários

6 dormitórios c/ banheiro para 02 pessoas
7 dormitórios c/ banheiros para 04 pessoas

Subtotal
Circulação interna e divisórias

TOTAL

12,00m²
2x 25,00 = 50m²

8m²
30m²
8m²

10m²
16m²
4m²
4m²

2x 3,00= 6m²
6x15,00= 90m²
7x20,00=140m²

378m²
95m²

472m²

Programa de Necessidades Dimensão Mínima

Sala para direção/técnicos e reuniões
Sala para atividades coletivas

Sala para atividades individuais
Sala de convivência

Ambulatório
Almoxarifado

Copa/Cozinha
Área de serviço/lavanderia

Depósito geral
Banheiro para funcionários

6 dormitórios c/ banheiro para 02 pessoas
7 dormitórios c/ banheiros para 04 pessoas

Subtotal
Circulação interna e divisórias

TOTAL

Programa de Necessidades Dimensão Mínima

12,00m²
2x 25,00 = 50m²

8m²
30m²
8m²

10m²
16m²
4m²
4m²

2x 3,00= 6m²
6x15,00= 90m²
7x20,00=140m²

378m²
95m²

472m²

Tabela 5: Programa de necessidades da Modalidade I
Fonte: Desenvolvido pela autora com base na Portaria MPAS/SEAS N° 73             

Tabela 6: Programa de necessidades da Modalidade II
Fonte: Desenvolvido pela autora com base na Portaria MPAS/SEAS N° 73             

Programa de Necessidades Dimensão Mínima

Tabela 7: Programa de necessidades da Modalidade III
Fonte: Desenvolvido pela autora com base na Portaria MPAS/SEAS N° 73             

12,00m²
2x 25,00 = 50m²

8m²
2x12,00= 36m²

30m²
20m²
8m²

10m²
16m²
4m²
4m²

2x 3,00= 6m²
4x15,00= 60m²
3x20,00=60m²

324m²
81m²

405m²

Sala para direção/técnicos e reuniões
Sala para atividades coletivas

Sala para atividades individuais
Sala para atendimento

Sala de convivência
Espaço inter-religioso

Ambulatório
Almoxarifado

Copa/Cozinha
Área de serviço/lavanderia

Depósito geral
2 banheiros para funcionários

4 dormitórios c/ banheiro para 02 pessoas
3 dormitórios c/ banheiros para 04 pessoas

Subtotal
Circulação interna e divisórias

TOTAL

Apesar da importância desse tipo de instituição, existe uma 

parcela de idosos que, ainda se recusa a fazer parte dessas 

edificações, devido as questões históricas dos asilos, conhecidos 

como locais para pessoas incapazes mentalmente ou moradores de 

ruas, além de serem vistos como instituições segregadoras, sem 

higiene e com um histórico de violências contra os abrigados. Esses 

aspectos influenciam o preconceito contra as instituições para 

idosos até hoje (SILVA, SANTOS, 2013).

O termo asilo carrega sentidos socialmente depreciativos 

relacionados ao abandono, à pobreza e a condições precárias 

de saúde e higiene, o que perpassa a construção e a 

reprodução de mitos, estigmas e estereótipos relacionados a 

essas instituições, originando diversos preconceitos...A ideia, 

largamente difundida em nosso país, de que as instituições são 

"depósitos de idosos" foi construída a partir da concepção de 

que nesses locais há pessoas solitárias e privadas de laços 

familiares, que ali vivem devido à solidão, ao desprezo e ao 

abandono.  (SILVA, COMIN, SANTOS, 2013, p.2)

Ainda quando aceitam ingressar em uma ILP, o idoso passa 

por um período difícil de adaptação, visto que precisa deixar seus 

costumes de lado, seu cotidiano e referências de vida para construir 

uma nova vida em um outro local com pessoas diferentes. Diante 

dessa perspectiva, uma Instituição de longa permanência adequada 

deve valorizar a história de cada morador, procurando parecer-se 

com uma moradia, tentar resgatar memórias dos idosos, respeitar a 

individualidade de cada um e promover espaços de atividades de 

convívio e socialização (BESSA, SILVA, BORDES, MORAES, FREITAS, 

2012).

Nessa perspectiva de adequação ao local, segundo um 

estudo feito por Vieira (VIEIRA,2012) em instituições de longa 

permanência em Fortaleza, realmente é necessário um tempo para 

que o idoso se adeque a instituição, porém, alguns usuários, mesmo 

quando já moram por um longo período de tempo não conseguem 

se adequar ao local e acabam deixando a instituição.   

“A ausência de prazer no cotidiano sem perspectivas para o 

futuro, a precariedade de laços afetivos, o abandono, o 

isolamento e a solidão são alguns dos caminhos que podem 

esgarçar o laço do corpo, tornando-o mais frágil e propenso a 

doenças” (MUCIDA, 2009, p. 76).

Nesse sentido, um ponto importante em uma Instituição de 

longa permanência é o cuidado em manter as relações pessoais dos 

idosos. Segundo estudo feito em uma ILP da cidade de Fortaleza, as 

pessoas idosas do local tendem a ter escassas relações pessoais 

com os outros, fato preocupante visto que as relações interpessoais 

é um dos fatores importantes que evitam estresses e contribui para 

fazer com que a pessoa idosa se adeque ao local e tenha um bem-

estar (BESSA et al. 2012).

 A” realidade cotidiana na ILPI é a de [...um lugar onde o tempo 
(14)estagnou...] , o dia se resume ao [...comer, dormir e assistir 

(20)televisão...]  rompendo com seu cotidiano anterior, vinculado 

ao trabalho e relações familiares e de amigos, [... a ordem é 

descansar, os diálogos escasseiam, mormente com as 

pessoas de fora, cortando-se as amarras com a comunidade e 
(23)com a família] .”(BESSA et al. 2012)

Outra questão é que as instituições de longa permanência podem 

ser públicas, privadas ou filantrópicas. Ressalta-se que no Ceará, 

apenas 5 instituições são públicas, e as demais se resumem a 

privada, filantrópicas ou mistas. 

Como já comentado anteriormente nos tópico 2.13, a 

vulnerabilidade da pessoa idosa decorre, principalmente, do 

abandono e rejeição da pessoa idosa, o que acaba gerando uma 

falta de pertencimento de um local. Essa realidade fez surgir a 

necessidade de uma ampliação das redes de serviços de Proteção 

Social ao idoso. (GUIA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CENTRO DIA 

DO IDOSO, 2014).

2.1.5. CENTRO DIA
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Os Centros-dia, estão aliados a Política Nacional de 

Assistencia Social, destinado a ofertar o serviço da Proteção Social 

Especial.  Foram criados para oferecer serviços a pessoa idosa, 

assim como as Instituições de longa permanência. Previsto na 

Política Nacional de saúde do idoso e no Estatuto do Idoso como 

uma modalidade não-asilar de atendimento, mas com funções para 

convivência e reabilitação, sendo este um serviço de média 

complexidade (GUIA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CENTRO DIA 

DO IDOSO, 2014). 

Entre as diversas modalidades de atendimento previstas na 

Política Nacional de Assistência Social e na Política Nacional 

do Idoso, o Centro Dia caracteriza-se como um espaço 

destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência 

a idosos semidependentes, cujas famílias não tenham 

condições de prover estes cuidados durante todo o dia ou 

parte dele (GUIA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICAS TÉNICAS 

CENTRO DIA DO IDOSO,2014)

Esse serviço auxilia o idoso que necessita de ajuda nas suas 

atividades diárias, que apresentam perdas cognitivas leves ou 

moderadas ou que possuem vínculos com sua família, mas que não 

possuem atendimento integral em seus domicílios, necessitando de 

um espaço para passar o dia, visto que, muitas vezes, as família são 

impossibilitadas de prover uma assistência ao idoso. Assim, o centro 

dia recebe idosos que possuem doenças como Alzheimer, demência, 

depressão ou sequelas de acidentes vascular cerebral (AVC) e 

promove a qualidade de vida do idoso, assim como inclusão social e 

a sua proteção (GUIA DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CENTRO DIA 

DO IDOSO, 2014). 

Segue abaixo alguns objetivos do Centro Dia:

Objetivos

1. Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos

2. Evitar o isolamento social e a institucionalização do 
idoso

3. Reduzir o número de internações médicas e o número 
de acidentes domésticos com idosos

4. Fortalecer os vínculos familiares através de orientações 
à família sobre os cuidados básicos necessários ao idoso

5. Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados 
essenciais a seus idosos

6. Incentivar e promover a participação da família e da 
comunidade na atenção ao idoso

Fonte: Guia de orientações técnicas centro dia do idoso, 2014.       

Dentre as atividades que os Centros Dia ofertam estão: 

atividades terapêuticas, atendimento as necessidades pessoais 

básicas e atividades socioculturais. Além disso, também pode 

oferecer eventos para a comunidade, sendo um local para socializar 

e promover cultura. 

2.2. CONCEITUAÇÃO E REFERENCIAL 
TEÓRICO

Para a construção de uma moradia de qualidade para idosos 

o cuidado com o planejamento arquitetônico deve ser levado em 

conta (BARNES, 2002). Segundo o autor Barnes (2002), alguns 

2.2.1. ARQUITETURA PARA PESSOA IDOSA

aspectos arquitetônicos são importantes para promover o bem-

estar da pessoa idosa, a sua autonomia e a sua independência, 

devendo também, considerar as necessidades físicas e psicológicas 

de cada usuário do projeto (BARNES, 2002).

Diante disso, uma das ferramentas que identifica os atributos 

de ambientes para idosos é o Protocolo de Avaliação Ambiental, o 

qual avalia a sua contribuição e se o seu desempenho está 

satisfatório no que tange à segurança do usufruidor, ao fornecimento 

de atividades, privacidade e saúde. Essa ferramenta é necessária, 

pois para uma edificação de qualidade ter sucesso é preciso estar 

bem pensada em todos esses aspectos (BARNES, 2002).

De fato, a preocupação com a construção de espaços que 

promovam o bem-estar e convívio é indispensável e além da 

qualidade do espaço, também deve se dar atenção para as 

questões psicológicas do espaço, isto é a psicologia ambiental (Ono, 

Ornstein, 2015) 

Sob esse viés, em um projeto de abrigo para idosos, é 

necessário ter como base dois pontos importantes para um bom 

projeto arquitetônico. O primeiro ponto, diz respeito as estratégias 

para trazer segurança física e o segundo refere-se, as soluções 

projetuais que auxiliam na segurança emocional do idoso, muitas 

vezes, deixada de lado, mas tão importante quanto a primeira.  

 A segunda segurança (emocional), está atrelada as doenças 

psicológicas e aos sentimentos do idoso. Para isso, soluções 

projetuais que tentem resgatar memórias afetivas e sentimento de 

pertencimento são importantes a serem trabalhadas (ARCHYDAILY, 

2018).

Projetar uma moradia para um idoso é mais complexo do que 

se imagina a princípio. Existem duas questões principais a 

serem abordadas. A segurança física e a segurança 

emocional. Muitas vezes a segurança física é privilegiada em 

detrimento da outra; e então encontramos moradias muito 

bem equipadas, mas sem alma, sem história (ARCHYDAILY, 

2018).

Giuliani destaca a questão do afeto como “Sentimentos, 

disposições de ânimo, emoções, etc – que as pessoas sentem de 

várias maneiras, formas, graus, de acordo com diferentes 

percepções, em relação aos lugares onde nascem, vivem e atuam; e 

também em relação às outras pessoas que vivem e atuam nos 

mesmos locais (GUILIANI, 2004, p. 89).  Realmente, os laços afetivos 

que são construídos com os locais que a pessoa convive faz parte da 

história de cada um, definem identidades, dão sentido à vida e 

contribuem com os valores e culturas (VIEIRA, 2012).

Ainda sobre o mesmo autor, existem três tipos de processos 

que levam ao apego, o primeiro diz respeito ao apego funcional, 

ocorre quando o ambiente satisfaz as suas necessidades; o apego 

simbólico, ou seja, ambientes que carregam sentimentos para o 

usuário; e por fim o apego emocional, que em decorrência da 

existência de um longo tempo no local existe assim uma sensação de 

segurança para o indivíduo (VIEIRA, 2012).

Sob essa ótica, é perceptível que idosos ao ingressarem nas 

instituições de longa permanência perdem o vínculo com o lugar que 

antes viviam, podendo trazer consequências negativas para sua 

vida, dificultando na adequação do espaço e gerando frustações 

(VIEIRA, 2012).
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Para isso, uma arquitetura mais voltada a afetividade do 

idoso é imprescindível no que diz respeito às instituições de longa 

permanência. Desse modo, a apropriação se refere a interação entre 

o usuário e o espaço, onde adéqua-o de acordo com suas 

necessidades e desejos, deixando transparecer sua identidade e 

inserindo em seus laços afetivos. Além disso, segundo Vieira (VIEIRA, 

2012) as mostras pessoais refletem que os usuários mudam o 

ambiente para colocar sua identidade neles. 

Diante disso, a arquitetura afetiva pode ser considerada um 

reflexo daquilo que a pessoa é, resultando e um ambiente funcional, 

afetivo, convidativo e repleto de sentimentos (FIRMINO, 2018).

Sob esse aspecto, é papel do arquiteto então, garantir um 

bom projeto arquitetônico de locais de longa permanência para 

idosos, garantindo sua segurança física e emocional, contribuindo 

para a qualidade de vida e ajudando-os a passar problemas físicos e 

emocionais, para que possam viver com mais fel icidade 

(ARCHYDAILY, 2016).

O arquiteto tem papel fundamental na percepção que o 

morador terá do espaço. O arquiteto pode e deve ajudar 

sempre a promover a autonomia e independência da pessoa 

idosa. Deve propiciar dignidade no uso dos espaços e das 

construções. Mais do que nunca o papel do arquiteto se 

mostra relevante, ajudando a propiciar uma boa qualidade de 

vida para que o idoso continue a viver o momento presente da 

forma mais plena possível.  (ARCHYDAILY,2016)

Sob esse tocante, serão apresentadas estratégias projetuais, 

tais como iluminação adequada, conforto térmico, acessibilidade e 

desenho universal, cores, atividades voltadas ao idoso e integração 

 com a natureza, que são importantes para a moradia da pessoa 

idosa e condizem com o contexto atual de pandemia da COVID-19, o 

qual gerou reflexões sobre um novo morar.

Para o idoso, a visão é um dos sentidos humanos mais 

delicado, pois com o passar dos anos, o órgão visual vai ficando mais 

sensível, diminuindo a velocidade na percepção das coisas e 

aumentando o tempo de adaptação na passagem de um espaço 

mais claro para um mais escuro, ou vice e versa. Por isso, faz-se 

necessário uma iluminação adequada à pessoa idosa para que 

possa ter um melhor desempenho visual (DARÉ, 2011).

Diante disso, a iluminação natural é muito importante a ser 

considerada no projeto, pois além de ser uma fonte sustentável, traz 

benefícios para a saúde do ser humano, tanto psicologicamente 

quanto fisiologicamente (GROU, MARCELO, 2018). 

Para utilizar essa iluminação natural nos ambientes internos, 

segundo Almeida, Pedroso e Cury (2016) grandes aberturas são 

necessárias no espaço para trazer essa luz para o interior, tornando 

os ambientes mais claros e contribuindo com a eficiência energética, 

consequentemente (ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016). Para 

França (2013), a utilização de componentes de passagem do sol são 

ótimas alternativas para essa entrada de luz, destacando não 

somente as aberturas laterais, mas também as zenitais (Figura 5). 

Todavia, no caso das aberturas zenitais é importante ter um cuidado 

quanto ao seu local e função, pois estas recebem o dobro de 

iluminância se comparadas com as aberturas laterais (FRANÇA, 

2013).

2.2.1.1. ILUMINAÇÃO ADEQUADA

Figura 5: Iluminação Zenital
Fonte: ElenaraLeitao       

Para controlar a entrada de luz, alguns componentes podem 

ser considerados para ajudar na adequação da iluminação no 

ambiente ao qual o idoso está fazendo uso, como por exemplo, o uso 

brises, marquises, venezianas, cortinas ou até a vegetação. Esses 

aspectos quando bem trabalhados trazem um melhor desempenho 

da iluminação natural (França, 2013).

Por fim, ainda sobre o mesmo autor, França (2013) aborda 

que outra estratégia é o uso de espaços abertos nas áreas externas 

para que a pessoa idosa possa aproveitar a luz natural de forma 

direta, fato muito importante para a saúde do idoso, visto que o sol é 

uma fonte de vitamina D (FRANÇA, 2013).

Quanto a iluminação artificial, é necessário, que esteja bem 

calculada para não causar desconforto na visão dos idosos, assim, 

luminárias que não transmite uma luz direta da fonte são mais 

confortáveis ao idoso, havendo também uma distribuição mais 

uniforme nos ambientes internos. (DARÉ, 2011). Em suma, é 

importante a utilização tanto da iluminação natural quanto da 

artificial, pois vão se complementando (ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 

2016, p. 4). 

“... se pensar em ambientes destinados aos idosos, é . Ao 

importante que haja uma mescla entre a iluminação natural e 

artificial, proporcionando ao usuário aproveitar ao máximo a 

luz natural…. A luz solar também estimula os sistemas 

carcadianos e neuro-endócrinos, e a homeostase do 

organismo, ou seja, capacitam o organismo a se manter em 

equilíbrio ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016, p. 4)” (

É válido ressaltar que uma iluminação bem pensada, que 

reforça as características arquitetônicas do local, pode também 

reduzir riscos de queda, muito comum nesse tipo de público 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 

2008).

2.2.1.2. USO DAS CORES (psicológia das cores)

As cores podem transmitir estímulos em ambientes. Esses 

estímulos podem ser conscientes ou inconscientes. Assim como os 

elementos construtivos, as cores influenciam experiências no espaço 

e podem deixar o local mais agradável para o usuário. Esses 

estímulos podem contribuir para a amenização de sentimentos de 

solidão e rejeição, no caso da pessoa idosa. (ARCHYDAILY, 2018) 

Para isso um bom estudo quanto as cores a serem utilizadas 

no projeto é de extrema importância. Cores escolhidas corretamente 

podem ajudar também na segurança emocional, na capacidade de 

concentração em atividades ou na orientação em situações de 

desorganização emocional. Em contrapartida, a escolha errada das 

cores, pode gerar estresse e confusão nos usuários do local. (44 

ARQUITETURA, 2015)
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Diante dessa perspectiva de escolha da cor, alguns tons são  

indicados para as moradias de idosos. No caso das cores mais 

quentes, ou seja, aquelas que possuem tons fortes, podem ser 

responsáveis por deixar o idoso mais ativo, pois são mais 

estimulantes (ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016). 

 Já as cores mais frias, podem ser mais tranquilizantes, sendo 

utilizadas para diminuir o estresse e as preocupações, todavia, é 

necessário ter um cuidado quanto as cores frias, pois devido ao seu 

tom mais claro, podem dificultar na visualização do espaço. 

(ALMEIDA, PEDROSO, CURY, 2016). Além disso, as cores podem 

auxiliar na enfatização de elementos importantes do espaço. Com 

um contraste de cor em determinados elementos, por exemplo, é 

possível dar mais orientação e senso de localização para idosos com 

demência. (SOUZA, MAIA, 2014)

Um uso equilibrado das cores pode evitar incidentes, dar 

identidade, enriquecer o local e contribuir com o bem-estar do idoso. 

Segundo Pedrotti e Pezzini (2018) a cor azul é capaz de abaixar a 

tensão muscular, acalmar a pulsação e diminuir o ritmo respiratório. A 

cor amarela é um estimulante da visão, bem como estimulante 

mental. A cor vermelha traz a sensação de segurança, muito utilizada 

para avisos. A cor verde permite alívio e relaxamento e por fim, a cor a 

roxo que purifica níveis espirituais e físicos (PEDROTTI, PEZZINI, 

2018).

Para Heller (2004) o verde é umas das cores que mais acalma, 

sem cansar a vista, além de ser uma cor que transmite segurança e 

lembra a natureza. Ainda, a cor azul, uma das cores prediletas, é 

aquela que traz bons sentimentos, pois é a cor da simpatia, harmonia, 

amizade e confiança. (HELLER, 2004) 

Diante disso, as cores são ferramentas projetuais 

impor tantes contribuindo na organização dos ambientes, 

proporcionando um local humanizado e transmitindo bons 

sentimentos e estímulos com a escolha da cor correta. Esse cuidado 

é importante pois, em ambientes de saúdes essas características 

cromáticas dos ambientes podem dar respostas negativas as 

expectativas do usuário com relação ao local. (LOPES, NAUOMOVA, 

2016) 

Quanto ao conforto térmico, sabe-se que a ventilação natural 

e a incidência natural do sol são muito importantes para as questões 

de eficiência energética. (ANDREASE, VERSAGI, 2015) 

Com a diminuição do metabolismo e da quantidade de água 

no corpo, os idosos tendem a sentir mais frio e têm mais 

dificuldades em perceber e responder as variações de 

temperatura. Por essa razão, é necessário manter as 

temperaturas internas das edificações estáveis e confortáveis 

pelo controle de fatores como ventilação, incidência solar e 

umidade. (HALLACK, 2017, p. 77) 

Por isso, em um bom projeto para o público idoso, essa 

ventilação natural e essa incidência solar devem ser bem 

aproveitadas e, se necessário controladas, com o auxílio de soluções 

projetuais, mas com cuidado para algumas questões ligadas a 

pessoa idosa, pois estas tendem a ser mais sensíveis quanto as 

sensações térmicas, estando mais sujeitas a adquirirem doenças 

como gripes e resfriados, ocasionadas, muitas vezes, pelas 

diferenças de temperatura. (HALLACK, 2017)

2.2.1.3. CONFORTO TÉRMICO

Tal controle pode ser realizado com o dimensionamento e 

posicionamento de aberturas, pelos materiais construtivos 

escolhidos, por detalhes arquitetônicos adotados (como cores 

e brises) e pela vegetação empregada, por exemplo.... A 

circulação do ar é outro fator de peso, uma vez que os idosos 

são mais sensíveis a qualidade do ar. (HALLACK, 2017, p. 77

Nesse cenário, diante do contexto de pandemia da COVID-

19, doença transmissível por partículas transportadas pelo ar, a 

questão do conforto térmico é muito importante nesse “novo morar”, 

devendo então ter uma atenção redobrada na quantidade de ar 

fresco que entra para os residentes idosos de uma moradia, 

utilizando espaços que sejam bem ventilados e que possuam filtros 

de ar (DESIGNING SENIOR HOUSING FOR SAFE INTERACTION, 

2020).

Para pensar no conforto térmico então, primeiramente, é 

necessário ser estudado bem a implantação do edifício no terreno, 

dando atenção ao sentido dos ventos predominantes do terreno, 

aproveitando-os de forma adequada. Além disso, a utilização de 

aberturas grandes e que possam ser controladas de acordo com o 

tempo é uma boa solução, como com o de esquadrias com 

venezianas, que podem receber 100% da ventilação (PROJETEE, 

2005).                               

Outras estratégias ajudam na renovação do ar nos 

ambientes, importantes no contexto de pandemia, como, claraboias 

(Figura 06), aberturas horizontais que permitem a entrada da luz 

natural nos ambientes internos da edificação (ARCHYDAILY, 2018). 

Além disso, a ventilação cruzada também deve ser pensada, com  

aberturas grandes opostas, para que o ar passe por essas aberturas 

e renove o local. Observa-se na imagem 7 a seguir a ventilação 

cruzada, destacada pela seta azul como a circulação dessa 

ventilação.

Figura 6: Claraboia                                      
Fonte: Archydaily                                              

Figura 7: Ventilação cruzada
  Fonte: Projetee                           
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“A criação de ambientes voltados ao idoso é outro fator importante 

que deve ser levado em conta. Ambientes acessíveis devem ser 

pensados, pois tem a função de promover a autonomia do idoso, 

encorajando a participação e a integração do mesmo com o 

ambiente e com as pessoas ao redor. O ambiente deve atender a 

todas as necessidades do idoso. ” (SILVA, VAROTO, MONTEIRO, 

BERNADINELLI, 2015) 

“As barreiras enfrentadas pelas pessoas idosas podem 

dificultar em diferentes graus a acessibilidade aos espaços 

que elas necessitam ou querem frequentar, podendo, então, 

ferir o direito de ir e vir. “ (SILVA, VAROTO, MONTEIRO, 

BERNADINELLI, 2015, p. 5) 

Obstáculos que impedem o acesso com circulações estreitas, 

escadas e rampas íngremes podem dificultar a vida da pessoa e 

idosa e gerar mal-estar, podendo ficar desanimados por não 

conseguirem utilizar por si próprio, necessitando da ajuda de outras 

pessoas.  (NORMA BRASILEIRA, 2004)

“...proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, 

independentemente de idade, estatura ou limitação de 

mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e 

segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos 

urbanos e elementos. ” (NORMA BRASILEIRA 9050, 2004, p. 1) 

Diante disso, a Norma Brasileira 9050 foi criada para auxiliar 

no que diz respeito a acessibilidade de edificações, mobiliários, 

espaços e equipamentos urbanos, diminuindo riscos e promovendo 

ambientes mais adequados. Essa norma atende a aspectos de

2.2.1.3. ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL D e s e n h o  U n i ve rs a l  ( D U )  ( N O R M A  B R A S I L E I R A ,  2 0 0 4 ) . 

Essa preocupação com a acessibilidade do idoso deve ser 

levada em conta, pois, com o passar dos anos, algumas limitações 

físicas vão surgindo, de forma natural ou não. Ressalta-se também 

que, de acordo com o mesmo autor as possibilidades de indivíduos 

acima dos 60 anos terem algum tipo de deficiência é de 50%, 

fazendo-se necessário o cuidado com a acessibilidade do idoso 

(MILANEZE, VANZIN, 2016). 

A NBR 9050 aborda alguns desenhos universais que devem 

ser levados em consideração tanto para dimensão de corredores 

para a passagem de cadeira de rodas, bem como banheiros para 

portadores de necessidades físicas ou para outros elementos que 

fazem parte da construção, como escadas, rampas, portas e 

corrimões (NORMA BRASILEIRA, 2004). 

Figura 8:  Largura para deslocamento em linha reta
Fonte: ABNT NBR 9050: 2004                         

Figura 9: Área de transferência em banheiros 
Fonte: ABNT NBR 9050: 2004                        

Com essa limitação física, o número de idosos que sofrem 

quedas é bastante significativo. Segundo pesquisas do Hospital 

Abert Einsten, em São Paulo, 30% dos idosos caem pelo menos 1 vez 

ao ano, podendo resultar em mortes de acordo com o Ministério de 

Saúde. Outro fator preocupante, é que essas quedas podem instigar 

outras doenças, o que diminui a qualidade de vida da pessoa idosa 

(ABDALLA, MOLINA, BRAIDA, 2015).

Com essa limitação física, o número de idosos que sofrem 

quedas é bastante significativo. Segundo pesquisas do Hospital 

Abert Einsten, em São Paulo, 30% dos idosos caem pelo menos 1 vez 

ao ano, podendo resultar em mortes de acordo com o Ministério de 

Saúde. Outro fator preocupante, é que essas quedas podem instigar 

outras doenças, o que diminui a qualidade de vida da pessoa idosa 

(ABDALLA, MOLINA, BRAIDA, 2015).

Tal qualidade de vida está diretamente ligada ao espaço ao 

qual o idoso se encontra, um ambiente acessível traz um bem-estar 

físico e emocional para a pessoa idosa e o torna autônomo e 

independente (ABDALLA, MOLINA, BRAIDA, 2015). Ainda segundo o 

mesmo autor, alguns elementos no espaço são necessários para 

diminuir os fatores de risco, como a utilização de pisos que não sejam 

escorregadios, a presença de tapetes, a criação de escadas e 

rampas que sigam as dimensões corretas previstas na NBR 9050, 

mobiliários ergonômicos, barras de apoios nos ambientes, espaços 

amplos e um layout bem pensado (ABDALLA, MOLINA, BRAIDA, 

2015).

A criação de ambientes que melhorem a qualidade de vida da 

pessoa idosa também deve ser levada em consideração bem como 

a criação de locais que possam fazer com que se sintam bem, úteis e 

acolhidos. Esses ambientes exercem influência tanto diretamente 

quanto indiretamente no comportamento e no humor e pode ajudar 

idosos com algumas doenças como o Alzheimer, influenciando na 

capacidade cognitiva do mesmo (Nassa, 2017).

2.2.1.4. CRIAÇÃO DE AMBIENTES E ATIVIDADES PARA O IDOSO
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Diante dessa perspectiva, de acordo com Nassan (2017) a 

criação de ambientes que desenvolvam atividades que ajudem 

fisicamente e mentalmente são imprescindíveis, como por exemplo, 

salas para o uso musical, salas de danças ou pinturas, costura e jogos 

(NASSAN, 2017).

Ressalta-se a importância de atividades que promovam a 

autonomia e independência do idoso. Atividades ao ar livre são 

exemplos que beneficiam a saúde, pois são promovidas em ambientes 

que fazem uso da natureza e trazem sensação de bem-estar (TAHAN, 

CARVALHO, 2010).

Ainda segundo Tahan e Carvalho (2010), atividades que 

necessitam da coletividade também são necessárias para esse tipo 

de público, visto que gera laços, cria afetividade e aumenta a 

sociabilidade 

Figura 10: Exemplo de atividades que fazem bem para a saúde
Fonte: Grupocasa,                        

Figura 11: Terapia Ocupacional com idosos
Fonte: Morada Primavera, 2018                       

A mistura de espaços privados e espaços públicos com áreas 

verdes é imprescindível, no contexto de pandemia, pois no caso dos 

espaços em áreas livres, estes permitem que o idoso tenha uma 

convivência mais segura e em um espaço mais amplo com uma 

maior renovação do ar e limita a transmissão de doenças, além de 

permitir também a criação de espaços voltados ao exercício físico do 

idoso com um maior contato com a natureza, como trilhas.  

(DESIGNING SENIOR HOUSING FOR SAFE INTERACTION, 2020) 

Além disso, a utilização de áreas verdes, bem como o contato 

com a natureza, com o uso de jardins e hortas melhoram a qualidade 

de vida do idoso e traz a sensação de produtividade e atividade 

2.2.1.5. INTEGRAÇÃO COM A NATUREZA

(Nassan, 2017). Além disso, segundo Ladislau (2019) ambientes que 

trazem o verde aumentam a capacidade cognitiva e são 

estimulantes (LADISLAU,2019).

Esses elementos da natureza, quando incorporados na 

edificação, reduzem efeitos das ilhas de calor, resfriam o edifício, 

ajudam a diminuir o estresse do urbano e contribuem para idosos 

que possuem depressão, ansiedade, entre outras doenças 

psicológicas (LADISLAU,2019). 

Sabe-se então que a natureza influencia diretamente no 

bem-estar do ser humano e no seu desenvolvimento, tanto físico 

como mental, porém, no mundo moderno essa relação entre 

pessoa-natureza é deixada de lado. O design biofílico é então uma 

forma de conectar novamente os usuários do espaço com a 

natureza (KELLERT, 2005). Esse tipo de design pode trazer inúmeros 

benefícios para o ser humano, como já comentado anteriormente, 

seja com redução de estresse, aumento de criatividade e clareza de 

pensamento. 

“Biophilic design can reduce stress, enhance creativity and 

clarity of thought, improve our well-being and expedite healing; 

as the world population continues to urbanize, these qualities 

are ever more important. Theorists, research scientists, and 

design practitioners have been working for decades to define 

aspects of nature that most impact our satisfaction with the 

built environment.” ( Terapin Bright Green, 2012, p. 5)

Esse conceito de design tem se tornado mais relevante na 

contemporaneidade e tem tornado ambientes mais saudáveis. 

(LADISLAU, 2019)

“Como explicam Heerwagen e Iloftness (2012) o conceito de 

biofilia implica que os seres humanos têm uma necessidade 

biológica de conexão com a natureza nos níveis físico, mental e 

social. “A ideia da biofilia origina-se em uma compreensão da 

evolução, onde por mais de 99% da nossa história de espécies 

nos desenvolvemos biologicamente em resposta adaptativa a 

forças naturais não artificiais ou humanas  criadas.”(KELLERT; 

CALABRESE, 2015, p. 3)

Tais elementos da natureza, quando incorporados dentro da 

edificação, reduzem efeitos das ilhas de calor, resfriam o edifício, 

ajudam a diminuir o estresse do urbano e pode contribuir para idosos 

que possuem depressão, ansiedade, entre outras doenças 

psicológicas, sendo assim, muito importante na moradia para esse 

tipo de público. (LADISLAU,2019)  

Figura 12: Exemplo de integração com a natureza em edifícios
Fonte: Archydaily, 2017                      
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No design biofílico existem alguns padrões a serem seguidos, 

organizados em três categorias: natureza no espaço, analogias 

naturais e padrões de natureza que proporcionam espaço ( 

PATOCCHI, 2019). 

A natureza no espaço se refere a uma ideia mais direta, onde 

existe no local a presença física da natureza, havendo uma conexão 

visual com a natureza, podendo existir janelas que dão para 

paisagens naturais, utilização de paredes verdes, plantas e flores no 

espaço. Essa categoria também pode trabalhar com outros 

sentidos além da visão, como tato, olfato e paladar, que causam uma 

referência aos elementos naturais a partir de sons, cheiros e toques 

em superfícies e materiais que lembram a natureza.  

Outra medida é a de gerar conexões aleatórias e 

espontâneas por meio por exemplo, de espaços ao ar livre, com uso 

de gramas, fontes e seres vivos. Ainda, mudanças de temperaturas e 

fluxos de ar também são válidas para trazer essa biofilia. Por fim, 

nessa categoria, aborda-se também o contato com a água, as 

variações de iluminação e por fim, gerar um relacionamento do 

usuário com o todo, fazendo com que este se torne ciente dos 

processos naturais. (Terapin Bright Green, 2020)

Já a segunda categoria se refere as analogias naturais, ou 

seja, evocações indiretas da natureza, por meio de objetos, cores, 

materiais, formas e padrões encontrados na natureza. Com isso, 

referencias de contornos, texturas, formas orgânicas e materiais 

como pedras e madeiras ajudam a trazer o design biofílico.  ( Terapia 

Bright Green, 2020)

Por fim, a última categoria aborda padrões de natureza que 

proporcionam espaço, chamada de “ Nature of the space”, 

responsável por trazer experiências mais fortes com o natural, uma 

mistura da natureza no espaço com as analogias naturais, uma visão 

do todo. Quando há ambientes reservados, que trazem sensação de 

segurança, ou locais de refúgio, para trabalho ou descanso.  (Terapin 

Bright Green, 2020)
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REFERÊNCIAS PROJETUAIS
CAPÍTULO 03



Para auxiliar no projeto foram escolhidas três referências 

projetuais, dois deles internacionais e dois nacionais, sendo um 

destes, na cidade de Fortaleza, Brasil- CE. Diante disso, o primeiro 

projeto é referente ao Hospital Sara Kubitschek que possui uma 

arquitetura de reabilitação muito característica, com soluções 

projetuais de conforto térmico e que transmite sensações 

agradáveis para o usuário. O segundo diz respeito a uma habitação 

para idosos, o residencial Vila dos idosos.  E por fim, o terceiro, o Lar 

de repouso e cuidados especiais, um projeto internacional, que 

possui uma arquitetura simples e funcional, com aproveitamento da 

natureza, espaços abertos e materiais que proporcionam conforto 

para melhorar a qualidade de vida dos idosos. 

3.1. HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK
O hospital Sarah Kubitschek em Fortaleza, faz parte de uma 

rede de hospitais brasileiros, a Rede Sarah, e que atendem vítimas de 

poli traumatismo e problemas locomotores, auxiliando na 

reabilitação dessas pessoas. A rede Sarah faz parte dos hospitais 

projetados por João Figueiras Lima, arquiteto mais conhecido como 

Lelé (REDE SARAH DE HOSPITAIS, 2019). O arquiteto Lelé tem como 

característica marcante, desenvolver uma arquitetura com forte 

caráter ambiental, visto que em seus projetos ele optava por 

ambientes que fossem o mais natural possível, sendo contrário a 

logica de ambientes condicionados mecanicamente (ARCHYDAILY, 

2019).

O Hospital Sara Kubitschek, localizado na cidade de 

Fortaleza, no bairro Passaré, é o primeiro a ter um centro de 

Figura 14 : Vista aérea do Hospital Sarah Kubitschek Fortaleza
Fonte: PÉREN, 2007

No processo de reabilitação, o paciente pode realizar 

algumas atividades que auxiliam na sua recuperação, algumas com 

abordagens mais  educat ivas ,  supor tes  ps ico lógicos e 

acompanhamento escolar. Ainda, atividades com caráter esportivo, 

como basquete, natação, tênis de mesa, entre outros esportes 

(REDE SARAH DE HOSPITAIS, 2019). 

Além disso, segundo a mesma referência, o hospital oferece 

áreas arborizadas que dispõem também de atividades para que o 

paciente tenha um maior contato com a natureza e auxilie no seu 

bem-estar físico e emocional. Também, atividades ao ar livre, como 

oficinas de hortas e jardinagem. Outro ponto a ser desenvolvido no

neuroreabilitaçao,  para adultos e crianças com lesão medular e 

lesão cerebral. Além disso, ele oferece serviços de diagnóstico de 

doenças neurológicas e atendimento clínico para adultos com dores 

na coluna vertebral (REDE SARAH DE HOSPITAIS, 2019).

hospital nesses espaços é a socialização dos pacientes, e o 

desenvolvimento de tarefas que promovem não só o lazer, mas a 

cultura. 

Ainda, o Sarah oferece o Programa de Educação e 

Prevenção de Acidentes da Rede Sarah, serviço que oferece 

palestras para estudantes a fim de evitar acidentes (REDE SARAH 

DE HOSPITAIS, 2019).      

Figura 15 : Pacientes praticando atividades físicas
Fonte: REDE SARAH DE HOSPITAIS, 2019

Em termos de solução projetual para a forma, o arquiteto Lelé 

optou por um modelo de hospital pavilhonar, isto é, estratégia mais 

horizontal, pois o mesmo considerou este modelo uma solução mais 

desarticuladora apesar de haver uma parte mais verticalizada. 

Segundo Péren, para o Lelé, uma arquitetura mais horizontal permite 

contatos entre embientes de forma mais direta e oferece maior 

interação entre os pacientes e a equipe médica. Ademais, essa 

horizontalidade permite um maior contato com a natureza externa e 

os ambientes criados de jardins e áreas livres (PÉREN, 2007).

Para preservar uma parte da massa arbórea, uma parte do 

hospital possui uma característica mais vertical, porém, estando 

localizada na parte posterior do terreno a fim de não ser uma 

barreira para a ventilação natural. (PÉREN,2007). No bloco vertical, 

estão localizados as enfermarias e apartamentos para os pacientes 

com solários. (Figura 16). Já o bloco horizontal dispõe de: 

ambulatório, sala de gesso, fisioterapia, oficina de ortopedia, raio x, 

centro cirúrgico, laboratório, primeiro estágio de tratamento, 

biblioteca e centro de criatividade. Por fim, o subsolo que compõe os 

serviços gerais. (PÉREN, 2007).

Figura 16: Corte do bloco vertical com os solários
Fonte: PÉREN, 2007

A ventilação natural foi priorizada para ventilar os blocos, 

sendo 80% dos ambientes ventilados pela ventilação natural e 

iluminados consequentemente. Apenas ambientes especiais 
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Os espelhos d’água e os jardins principalmente, estão sempre 

contóguos aos ambientes flexíveis. Eles servem de amortecedores 

da radiação solar e evitam o rápido aquecimento do ar no entorno 

da edificação. Os jardins, sempre presentes nos arredores do hospital 

e nos ambientes internos, favorecem a interação com as áreas 

externas. As áreas verdes ( recreação, fisioterapia e lazer) são 

fundamentais nas metodologias de recuperação e tratamento dos 

Hospitais da Rede Sarah. (PEREN, 2006)

A seguir, uma tabela que destaca os pontos positivos, 

negativos da referência analisada, além de elementos das 

referências a serem trabalhados no projeto:

precisam de um condicionamento. Na figura 17 é possível observar 

os blocos em amarelo, que são os ventilados e iluminados 

naturalmente, e em azul os ventilados condicionalmente (PÉREN, 

2007).

Figura 17: Áreas com ventilação natural e ar-condicionado/ Corte/Legenda 
Fonte: PÉREN,2007

Essas questões de conforto térmico e iluminação foram o que 

definiram vários aspectos arquitetônicos, desde a forma, estrutura, 

setores, fluxograma e materiais (PÉREN,2007). Além dessas 

questões de conforto que delimitam o projeto, o arquiteto também

pensou em ambientes que proporcionassem o bem-estar dos 

pacientes. Os solários são um exemplo de estrutura que além de 

possuírem um caráter estético forte no projeto, atuam nas 

atividades de banho de sol dos pacientes e proporcionam vistas da 

paisagem de Fortaleza. Tal estrutura é independente do edifício e 

são engastadas por um único pilar, encaixadas e fixadas com 

parafusos. (PÉREN, 2007)

Figura 18: Solários e jardins externos
Fonte: PÉREN, 2007

Entre as estratégias ambientais utilizadas por Lelé, dois 

sistemas de ventilação são utilizados, o primeiro, é o de convecção, 

onde o ar frio entra através das galerias de ventilação do subsolo e 

são extraídos pelos sheds (sistema de ventilação zenital), que possui 

suas aberturas a favor dos ventos dominantes. A outra estratégia é o 

de ventilação cruzada por ambiente, que através de dois sheds com 

aberturas em sentidos opostos permite a passagem de ventilação 

(PÉREN, 2007).

Por fim, uma decisão projetual do arquiteto que também   

chama a atenção e influencia diretamente no bem-estar dos 

pacientes é a utilização de jardins, já comentados anteriormente. 

Para trazer o contato com a natureza, jardins externos (Figura 18) e 

internos (Figura 20) se integram ao hospital, servindo também de 

estratégia sustentável, pois diminuem problemas relacionados a 

drenagem da chuva (MONTERO, 2006). 

Essas características de uso do verde no edifício, semelhante 

as estratégias de biofilia, possuem inúmeras vantagens tanto para 

humanizar o ambiente bem como para trazer benefícios na 

recuperação do usuário que está na edificação (PEREN, 2006). 

Figura 19: Vista do jardim interno
Fonte: PÉREN, 2007

Figura 20: Vista de cima do jardim interno
Fonte: PÉREN, 2007

1. Localização proporciona 
contato com a natureza e 
traz visuais 

2. Soluções que integram o 
paciente com a natureza

3. Utilização de sheds para 
iluminação zenital

4. Utilização de sheds para 
ventilação cruzada

5. Projeto que preservou a 
massa arbórea do local

6. Modelo pavilhonar 
promover maior 
desarticulação

7. Ciração de salários

8. Desenvolvimento de 
atividades que promovem 
afetividade e aumentam a 
qualidade de vida 

8. Redução energética

1. Modelo pavilhonar 
aumenta a locomoção 
dos pacientes e 
funcionários

1. Soluções projetuais que 
integram o paciente com a 
natureza

2. Presença de jardins 
externos e internos

3. Soluções de ventilação 
cruzada e iluminação 
zenital (grandes aberturas 
e sheds)

4. Modelo pavilhonar + 
bloco verticalizado

5. Sistema construtivo 
(concreto)

6. Desenvolvimento de 
atividades para o residente

7. Redução energética

8. Salários

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS REFERÊNCIAS

Tabela 08: Análise crítica do hospital Sarah Kubitschek
Fonte: Desenvolvido pela autora
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3.2. RESIDENCIAL VILA DOS IDOSOS
O projeto em questão é referente ao Conjunto Habitacional 

Armando Amadeu, conhecido como “ Vila dos Idosos”, localizado na 

Praça IIi Otanni do Bairro Pairi, em São Paulo e é resultado da luta do 

Grupo de Articulação para Moradia de Idosos na Capital (GARMIC), 

que era formado por idosos que lutaram pelo direito de uma moradia 

definitiva. Diante disso, a Prefeitura Municipal de São Paulo 

implementou o Conjunto Habitacional Vila dos idosos, em 2001 

através de um programa chamado Locação Social (SALCEDO, 

MAGAGNIN, PEREIRA, 2012). 

Figura 21: Trecho do bairro Pairi, com o destaque para a Vila dos Idosos
Fonte: ANITELLI, TRAMONTANO, 2017.

O residencial foi desenvolvido pelo escritório Vigliecca e 

Associados e tem como público alvo pessoas que possuem idade 

acima de 60 anos e com renda de até 3 salários mínimos. (SALCEDO, 

MAGAGNIN, PEREIRA, 2012).  Diante disso, de acordo com o 

escritório Vigliecca, o objetivo do projeto era de incentivar a maior

quantidade de comunicação entre a vizinhança dentro do conjunto e 

entre ele e a cidade, além de contribuir para dar unidade a uma 

estrutura urbana antes fragmentada (VIGLIECCA E ASSOCIADOS, 

2014). 

A respeito das unidades habitacionais é importante destacar 

que são construídas para o aluguel, onde o pagamento do aluguel é 

subsidiado a partir de recursos financeiros da prefeitura. O valor 

cobrado é o de 10% e 15% da renda mensal da família, com o intuído 

de ser abaixo do valor que uma pessoa paga por sua moradia 

normalmente (ANITELLI, TRAMONTANO, 2017). 

Figura 22: Vila dos idosos
Fonte: VIGLIECCA, 2015

Sendo assim, a construção foi inaugurada em 2007. 

(SALCEDO, MAGAGNIN, PEREIRA, 2012). O residencial possui 145 

apartamentos, composto por 88 quitinetes (31,30m²) e 57 

apartamentos com um dormitório (44,12m²), três salões de festas, 

três elevadores, biblioteca, horta comunitária, campo de bocha, 

amplo espaço verde e um espelho d'agua no gramado. Também, 

disso, conta com espaços para televisão e sala para jogos 

(SALCEDO, MAGAGNIN, PEREIRA, 2012).

É possível observar abaixo nas imagens, a planta de 

implantação (Figura 23) e a planta do pavimento tipo, onde em 

amarelo são os apartamentos com um dormitório, em laranja as 

quitinetes, áreas comunitárias em lilás e escadas em azul (SALCEDO, 

MAGAGNIN, PEREIRA, 2012). O residencial também possui 

elevadores, apesar de ter apenas quatro pavimentos, pois o público 

idoso requer uma acessibilidade maior no que diz respeito a 

circulação vertical (ANITELLI, TRAMONTANO, 2017).

Apto com 1 dormitório

Quitinetes

Áreas comunitárias

Biblioteca

Elevadores

Espelho d’água

Áreas verdes

Horta

Figura 23: Implantação Vila do idosos
Fonte: VIGLIECCA E ASSOC, 2012                  

  Figura 24: Planta baixa pavimento tipo
Fonte: VIGLIECCA E ASSOC, 2012                  

O conjunto habitacional possui soluções projetuais voltadas 

para idosos, de acordo com as normas técnicas da ABNT 9050, 

onde os espaços de circulação horizontal possuem dimensão para a 

passagem de cadeirantes e as portas possuem dimensão 

adequada para portadores de necessidades especiais (SALCEDO, 

2012).

Os apartamentos foram dispostos de forma linear, como é 

visto na planta baixa (Figura 24), estando voltados para o pátio 

central para que se integrem com a paisagem do entorno (ANITELLI, 

TRAMONTANO, 2017). Ainda, as fachadas são marcadas por 

recuos, formando corredores com a instalação de bancos fixos, a fim 
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de induzir pontos de encontro, acolher quem vem visitar o local e 

gerar afetividade entre os moradores. Outro ponto importante a ser 

destacado diante dessa solução, é que com os recuos, os moradores 

podem se apropriar do espaço além da soleira das suas portas, 

dando identidade a sua moradia, por exemplo com a utilização de 

plantas, placas, entre outros objetos pessoais (BRANCO, 2014).

 Já no pavimento térreo, os moradores cuidam das áreas 

jardinadas localizadas nas portas das suas casas, contribuindo 

também para a identificação das pessoas com o lugar (BRANCO, 

2014). Ademais, nas áreas centrais e descobertas existe um grande 

gramado, com um jardim linear. Essa característica do edifício, 

possibilitou a criação de uma horta comunitária, que com o auxílio de 

um técnico agrícola, os idosos podem plantar hortaliças, cultivar 

grãos, colher vegetais e legumes e aprender outras atividades de 

agricultura, servindo como atividade mental e também contribuindo 

para as relações comunitárias (ANITELLI, TRAMONTANO, 2017).

Figura 25: Fachadas com recuo e vista do espaço central
Fonte: ANITELLI, TRAMONTANO, 2017.

Figura 26: Fachadas com recuo e apropriação do espaço
Fonte: BRANCO, 2011

 Figura 28: Espelho d'água e gramado    
 Fonte: ANITELLI, TRAMONTANO, 2017        

      Figura 27: Hortas comunitárias    
 Fonte: ANITELLI, TRAMONTANO, 2017        

No que diz respeito aos ambientes que compõem o conjunto 

habitacional para o entretenimento, salas de televisão e jogos fazem 

parte do programa e contribuem para aumentar a interação dos 

moradores e as suas relações afetivas (BRANCO, 2014).

Já no tocante as questões orçamentarias, o edifício foi 

desenvolvido com laje aparente e alvenaria estrutural branca para 

reduzir os custos e simplificar acabamentos. Além disso, as 

esquadrias foram colocadas na cor preta, dando um destaque em 

contrapartida com a cor branca da fachada (VIGLIECCA & 

ASSOCIADOS, 2014).

A seguir, segue uma tabela, destacando os pontos positivos, 

negativos da referência analisada, além de elementos das 

referências a serem trabalhados no projeto 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS REFERÊNCIAS

Tabela 09: Análise crítica do residencial vila dos idosos
Fonte: Desenvolvido pela autora

1. Programa de 
necessidades que atende 
bem ao público

2. Várias opções de 
tipologias habitacionais

3. Jardins externos

4. Planta com setorização 
bem definida

5. Soluções que promovem 
afetividade dos moradores 
e permite a criação de 
identidade.

6. Materiais duráveis e de 
pouca manutenção

7. Mantém a autonomia do 
idoso

1. Apesar de existirem 
jardins, o paisagismo dos 
jardins não é muito 
trabalhado, dando ideia de 
descuido.

2. Corredores extensos, 
podem trazer grande 
locomoção para os 
habitantes.

1. Programa de 
necessidades

2. Tipologias variadas de 
habitação

3. Soluções que promovem 
afetividade e dão intimidade

4. Materiais duráveis e de 
pouca manutenção, como a 
alvenaria.

5. Jardins externos
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3.3. LAR DE REPOUSO E CUIDADOS 
ESPECIAIS

O lar de repouso e cuidados especiais está localizado na 

Austria, Leoben e foi um projeto do escritório de arquitetura Dietger 

Wissounig Architekten. Esse escritório se caracteriza por sempre 

tentar construir edifícios com contribuição cultural, sendo estes 

funcionais e com economia, juntamente com cuidados sentimentais 

também, visto que isto é muito importante para os usuários. O 

edifício tem capacidade para 49 residentes da terceira idade com 

doenças psicológicas ou físicas, sendo assim, um centro de 

recuperação e convívio de idosos. O projeto foi construído em um 

terreno rodeado por árvores, próximo também a um mosteiro, 

questões norteadoras para algumas soluções projetuais (SILVA, 

SANTOS, 2018). 
Acesso de veículos

Acesso principal

Acesso secundário

Lar de idosos

Estacionamento

Figura 29: Implantação do edifício
Fonte: Santos, 2017

A edificação possui uma área total de 3024,00m² construídos 

e funciona a partir pavimentos e um porão semienterrado. O térreo é 

onde está a zona pública e semi-pública, com áreas de serviço, 

cozinha, administração, lavanderia, terapias, quartos e salas de 

consultoria para o tratamento de doenças como câncer. Além 

desses ambientes, o térreo também possui uma capela e um café 

que dá acesso ao jardim de inverno. Esse jardim de inverno se 

estende por todo o edifício, trazendo um maior contato com a 

natureza (SILVA, SANTOS, 2018). 

É válido ressaltar que no térreo não há residências, pois são 

localizadas apenas nos pavimentos superiores para dar mais 

privacidade e conforto aos residentes (LIMA, 2017). 

Social

Circulação Vertical

Figura 30: térreo do edifício
Fonte: Santos, 2017

Como comentado, nos pavimentos superiores, estão as 

áreas residenciais. No primeiro pavimento, existem 2 zonas 

residenciais que acomodam dormitórios individuais para pacientes 

com demência, além da presença de espaço para refeições e 

terraços. Além desses espaços de convívio, existe também uma 

varanda que oferece um outro espaço para recreação com mais 

contato com o externo. Esses espaços de varanda auxiliam no bem-

estar dos usuários, pois oferecem um espaço de ar livre, de 

amplitude, além de trazer iluminação (SILVA, SANTOS, 2018). 

Figura 31: 1º pavimento do edifício
Fonte: Santos, 2017

Íntimo Estacionamento Serviço

Circulação Horizontal

Social

Circulação Vertical

Íntimo Estacionamento Serviço

Circulação Horizontal

Já no segundo pavimento, há outra ala para 25 residentes, 

também, área para refeições, lazer e terraço amplo. Nos pavimentos 

superiores, estão localizadas as duas varandas que permitem um 

sistema de percurso pelo espaço e proporcionam uma maior 

visibilidade espacial do interior do edifício para as áreas de jardim 

(SILVA, SANTOS, 2018). Nota-se que um dos elementos principais do 

projeto é a presença de varandas nos pavimentos. 

Figura 32: 2º pavimento do edifício
Fonte: Santos, 2017

Social

Circulação Vertical

Íntimo Estacionamento Serviço

Circulação Horizontal

A respeito do sistema construtivo utilizado, o edifício 

apresenta estrutura de concreto com alguns elementos em madeira, 

que traz uma simplicidade e tranquilidade ao edifício (ARCHYDAILY, 

2016). 
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Figura 33: Fachada do edifício
Fonte: Archydaily, 2017

Outra questão importantíssima que os arquitetos pensaram 

foi a respeito da iluminação, com a cautela de evitar espaços com 

iluminação inadequada, ambientes escuros e propícios a acidentes. 

Diante dessa premissa, a iluminação natural foi trabalhada em todo 

o edifício através do jardim de inverno, já comentado anteriormente, 

localizado no térreo, além dos terraços e das aberturas nas 

circulações (ARCHYDAILY, 2016). 

Essa iluminação também pode ser aproveitada pelas janelas, 

portas, sacadas e a cobertura transparente do edifício. Além disso 

além desses elementos, a organização espacial também traz 

ventilação natural aos ambientes (LIMA, 2017). 

Figura 35: Iluminação zenital
Fonte: Archydaily, 2017                                            

Figura 34: Pé direito do edifício
 Fonte: Archydaily, 2017                                            

Figura 36: Corte com ventilação e iluminação natural
Fonte: Lima, 2017

Ventilação e IluminaçãoVentilação Iluminação

Abertura Jardim de Inverno

Espaços flexíveis também foram pensados a fim de dar uma 

maior dinamicidade e para que fosse possível variações no local. 

Para isso esquadrias móveis foram utilizadas nas áreas centrais 

(MONTEZUMA, 2019). 

A seguir, segue uma tabela mostrando uma análise crítica do 

projeto, destacando os pontos positivos e negativos do projeto, além 

de elementos das referências a serem trabalhados no projeto .

1. Programa de 
necessidades que atende 
bem ao público.

2. Salas voltadas para o 
cuidado de idosos com 
doenças específicas. 

3. Integração com a 
natureza. 

4. Estética simples, mas com 
qualidade arquitetônica e 
elementos de destaque.

5. Corredores que não são 
muito extensos.

1. Pé direito muito alto na 
parte central pode trazer 
desconforto para alguns 
usuários que possuem 
problemas psicológicos.

1. Programa de 
necessidades que atende 
bem ao público.

2. Salas voltadas para o 
cuidado de idosos com 
doenças degenerativas.

3. Integração com a 
natureza.

4. Estética simples, mas 
com qualidade 
arquitetônica. 

5. Soluções de iluminação e 
ventilação natural, como 
jardim de inverno e as 
grandes aberturas.

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS REFERÊNCIAS

Tabela 10: Análise crítica do edifício lar de repouso e cuidados especiais
Fonte: Desenvolvido pela autora

3.4. RESUMO GERAL DAS REFERÊNCIAS
PROJETUAIS
 Diante das referências, segue abaixo uma tabela de resumo 

sobre as referências projetuais no que diz respeito a sua função, 

soluções ambientais, sistemas construtivos e estética:
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Hospital de 
reabilitação para 

pacientes com 
problemas 

locomotores

REFERÊNCIAS 
ANALISADAS FUNÇÃO

SISTEMA
CONSTRUTIVO

SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

PLÁSTICA
E FORMA

Conforto térmico 
com utilização de 
sheeds, galerias, 

ventilação cruzada 
e aberturas

Alvenaria, 
estrutura e 

coberta metálica.

Alvenaria 
estrutural e 

coberta metálica.

SARAH 
KUBITSCHEK

Conjunto 
habitacional para 

pessoa idosa

Grandes aberturas, 
utilização de 
vegetação, 

implantação 
considerando os 

ventos dominantes

Alvenaria, 
estrutura, laje 

aparente e 
esquadrias de 

alumínio

Forma simples e 
horizontal. 

Janelas que 
contrastam na 

fachada.

VILA DOS 
IDOSOS

Abrigo de idosos

Grandes aberturas, 
jardim de inverno 
para iluminação e 

ventilação, 
utilização de 

varandas.

Alvenaria, 
estrutura, detalhes 

de madeira.

Forma simples e 
horizontal. 

Simplicidade 
plástica mas com 

fachada 
dinâmica.

LAR DE REPOUSO 
E CUIDADOS 

ESPECIAIS

Tabela 11: Resumo geral das referências projetuais
Fonte: Desenvolvido pela autora
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DIAGNÓSTICO
CAPÍTULO 04



4.1. JUSTIFICATIVA
A proposta de intervenção de uma instituição de longa 

permanência será realizada em Fortaleza, Ceará (Mapa 2). Assim 

como visto anteriormente, no referencial teórico, a população idosa 

de Fortaleza tem crescido ao longo do tempo e corresponderá 

21,35%, em 2040, segundo dados do IPLANFOR (2015).

Mapa 3: Localização da cidade de Fortaleza
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo IBGE

Para a escolha do terreno, o qual será realizado a proposta, foi 

analisado, primeiramente, a quantidade de abrigos para idosos nos 

bairros de Fortaleza em que foi desenvolvido um mapeamento a fim 

de identificar como eles estão distribuídos na cidade. Ademais, 

mapeou-se também os bairros com maior número de população da 

terceira idade a fim de observar a relação de abrigos existentes X 

bairros com maior número de idosos, na tentativa de identificar se os 

bairros estão supridos de forma adequada com esse tipo de 

equipamento.

Mapa 4: Bairros com maior número de idosos x abrigos para idosos em Fortaleza
               Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo IBGE

Dessa forma, a partir do mapeamento foi visto que alguns 

bairros ainda não possuem um equipamento voltado para a parcela 

idosa da população. Bairros como, Centro, Fátima, Parquelândia, 

Dionísio Torres, Montese e Jacarecanga, já possuem alguns abrigos 

para idosos, entretanto, bairros como Vila Velha, Aldeota, Papicu não 

possuem uma boa demanda de abrigos ou ainda não possuem. 

Esses bairros com carência de lares, ainda que se localizem próximos 

de algumas instituições, muitas vezes, não atende a necessidade, 

pois os abrigos que existem não possuem uma quantidade grande 

de residentes a serem recebidos.

 Ademais, é possível observar no mapa, os bairros com maior número 

de idosos, destacando bairros como Aldeota e Meireles, como já 

apresentado no referencial teórico sendo um dos que possuem uma  

quantidade alta de idosos residindo. Todavia, embora esses bairros 

possuam uma população idosa, estes, ainda não possuem um 

equipamento voltado para esse público dentro do bairro. No caso da 

Aldeota, o abrigo mais próximo, é o Flor de Lótus, com capacidade 

para apenas 20 idosos. 

 Diante disso, um dos critérios para a escolha do terreno seria 

a proximidade com bairros que necessitam de uma instituição de 

longa permanência que abrigue uma grande quantidade de idosos e 

que possuam uma parcela de idosos residindo nesses bairros.  

 Outro importante critério para a escolha do terreno é 

decorrente do Manual de Atuação Funcional das Instituições de 

Longa Permanência que diz que é importante que a região disponha 

possua uma variedade de serviços e de acessos aos meios de 

t ra n s p o r te  ( M A N UA L  D E  AT UAÇ ÃO  F U N C I O N A L  DA S 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMÂNENCIA, 2006). 

 Com isso o bairro Papicu foi escolhido para ser trabalhado, 

pois se destaca por ser um bairro localizado próximo a bairros com 

grande adensamento de idosos e de fácil acesso.  Além disso, foi 

possível observar, apenas uma creche para idosos no bairro, 

chamada de Creche TOM, comprovando a característica de 

carência de abrigos no bairro e tornando-se relevante para escolha,  

visto que também necessita de um equipamento para a população 

idosa. 

Também, para a escolha do terreno foi levado em 

consideração, aspectos como o total de área do terreno, devendo 

ter mais de 1000 m² para a adequabilidade do programa de 

necessidades a ser desenvolvido. Ademais, a proximidade com 

equipamentos que são importantes para a qualidade de vida da 

pessoa idosa, como hospitais, farmácias e equipamentos de lazer. 

 Por fim, outro critério importante para a escolha do terreno diz 

respeito ao público alvo a ser trabalhado no projeto, caracterizado 

por média renda e baixa renda.  Diante dessa premissa, segundo a 

Instituição Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE), o Papicu, é um 

dos bairros com população característica de média/alta renda, 

possuindo também um assentamento, conhecido como a 

Comunidade do Pau Fininho, sendo essa instituição um equipamento  

que poderia atender à comunidade.

Outro ponto importante para a escolha do terreno, é a proximidade 

com equipamentos que auxiliam a população idosa, como hospitais, 

farmácias e lazer. Ainda, buscou-se também, um local que possuísse, 

preferencialmente, terminais de ônibus, pontos de ônibus acessíveis 

com distância de 500 metros, confortável para a caminhabilidade, 

bem como, fáceis acessos ao local (GEHL, 2013).

Por fim, foi explorado um local que dialogasse com o conceito 

a ser trabalhado no projeto. Com o intuito de fazer um projeto que 

permitisse um contato com a natureza, como por exemplo, com 

recurso hídrico e presença de vegetação, podendo ser trabalhado a 
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visuais do local.  

Diante do exposto, o terreno escolhido trata-se de um lote de 

esquina, ficando localizado na rua Bezerra e Rua Ari Barroso, no 

bairro Papicu, na Regional II, localizado próximo ao Shopping Rio Mar 

Fortaleza.

Mapa 5: índice de Desenvolvimento Humano por bairro na cidade de Fortaleza (IDH)
 Fonte: Instituição brasileira de Geografia e Pesquisa (IBGE)

4.2. LOCALIZAÇÃO

Como já foi exposto, a intervenção projetual de uma 

Instituição de Longa Permanência será localizada na cidade de 

Fortaleza (Mapa 5). Fortaleza é um município brasileiro, no estado do 

Ceará, situada na região Nordeste, possuindo 314.930 km2 de área 

total . . (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017)

4.2.1. BAIRRO PAPICU

                        Mapa 6: Localização do bairro em Fortaleza                                           
Fonte: elaborado pela autora com base dos dados da SEFIN, 2018

O terreno escolhido está localizado no Papicu, bairro 

localizado na zona Oeste do Município de Fortaleza, como é possível 

observar em destaque no mapa abaixo (Mapa 6). O bairro, se 

destaca por ter uma grande movimentação imobiliária, em 

d e c o r r ê n c i a  d a  v e g e t a ç ã o  e  d o s  v a z i o s  n a  r e g i ã o 

(FORTALEZAEMFOTOS, 2009). 

Mapa 7: localização do terreno no bairro Papicu
Fonte: elaborado pela autora com base dos dados da SEFIN, 2018

 No início, no século XIX, o bairro era caracterizado por 

extensas terras para fins de agropastoril, que pertenciam a Antônio 

Diogo de Siqueira, industrial ativo em diversas atividades da 

e c o n o m i a  n o  C e a r á  (  F O RTA L E Z A  E M  F OTO S ,  2 0 1 9               

No século XX, o local começou a ser urbanizado pela família, com o 

loteamento “ Moderna Aldeota”, onde atualmente é a Avenida 

Santos Dumont, até a Avenida Engenheiro Santa Junior e Papicu, 

bem como com um outro loteamento próximo ao Porto do Mucuripe, 

denominado Praia do Futuro. Ademais, outro ponto inicial para a 

urbanização, se deu em 1949, com a construção da Estrada 

4.2.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO

Dioguinho, feita pelo empresário Diogo Siqueira, filho de Antônio 

Siqueira. Essa estrada, hoje se destaca como a Avenida Dioguinho, e 

divide o bairro Papicu e Praia do Futuro. 

Em 1949 o empresário Diogo Siqueira, começou a 

urbanização da região com a construção da Estrada Dioguinho, que 

determinou a separação entre a Praia do Futuro e do Papicu. Com 

essa urbanização, equipamentos começaram a chegar na região, 

como o Hospital Geral, inaugurado em 1969. Todavia, ainda que 

existissem equipamentos grandes, a Lagoa do Gengibre ainda 

permanecia na região, além das dunas e massas arbóreas 

consideradas.

Figura 37: Avenida Dioguinho, de um lado Praia do futuro e do outro Papicu
                                             Fonte: Fortaleza em Fotos, 2019
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Todavia, ainda que existissem equipamentos grandes, a 

Lagoa do Gengibre ainda permanecia na região, além das dunas e 

massas arbóreas consideradas. Outro ponto importante, é a 

chegada de mais infraestrutura para o bairro com a construção da 

Cervejaria Astra, em 1970. Essa indústria foi responsável por trazer 

grandes melhorias para o local, como pavimentação de ruas e 

ampliação de rede elétrica. Com o passar do tempo, o local do 

terreno da Cervejaria se tornou o Shopping Rio Mar Fortaleza. 

(FORTALEZAEMFOTOS,2019)

Figura 38: Lagoa do Papicu
Fonte: Fortaleza em fotos, 2019

Figura 39: Conjunto residencial Cidade 2000
Fonte: Fortaleza em fotos, 2019

A Cidade 2000 atraiu um público para a região, dando início a 

construção de escolas, igrejas, linhas de ônibus, comércios e outros 

serviços. Além disso, melhorias de acessos também foram feitas 

para tornar o bairro mais acessível, que determinou a expansão do 

sistema viário o leste, novos loteamentos de residências.

Até então, o bairro ainda não tinha um caráter residencial, 

mas com a construção do Conjunto residencial Cidade 2000, em 

1970 isso foi se concretizando. Foi com essa instalação que houve o 

aterro da Lagoa do Gengibre e outras menores, além da destruição 

de algumas dunas. 

Diante do exposto, a seguir será feita uma análise do bairro 

Papicu, por meio de mapeamentos, gráficos e tabelas, para 

entendimento das questões de infraestrutura, sistema viário, 

mobilidade, uso do solo, entre outros pontos relevantes para o 

projeto de uma instituição de longa permanência no bairro.

No que diz respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do bairro, este possui, um IDH de 0,529, classificado como alto. 

Ainda, o bairro possui 18.342 habitantes com 5.549 domicílios 

permanentes. (ANUARIO DE FORTALEZA, 2013)

4.2.1.2. ANÁLISE DO BAIRRO

Total

Sem 
alfabetização

Alfabetizado

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

9786
8584

8529
7422

1257
1162

Mulheres

Homens

Tabela 12: alfabetização do bairro Papicu
Fonte: Elaborado pela autora com base no Fortaleza, 2017

Sobre a renda mensal característica do bairro, segundos 

dados do Perfil Municipal de Fortaleza (IPECE) é de 1000,00 a 

1500,00 reais, destacando que é um bairro de média/alta renda.

O bairro Papicu possui limite territorial com outros 6 bairros, 

dentre eles, Aldeota, Varjota, Cocó e Praia do Futuro I que são bairros 

com índice de desenvolvimento alto (IDH), entre 0,7 a 0,8. Além 

desses, destaca-se também, Vicente Pinzon e De Lourdes, bairros 

com um IDH baixo e médio, sendo 0,2 e 0,6, respectivamente. 

Mapa 8: limite territorial do bairro Papicu
      Fonte: elaborado pela autora com base dos dados da SEFIN, 2018

A cidade de Fortaleza se divide e em 7 Secretarias Executivas 

Regionais, caracterizadas de I a IV, juntamente com a regional do 

Centro, denominada de SerceFor. Essas regionais abrigam 119 

bairros (Fortaleza, 2017). 

No que se refere a regional ao qual o bairro está localizado na 

Regional II. Essa regional é formada por 20 bairros e possui uma área 

de 44,42 km². Habita-se na regional, um total de 334.868 pessoas, 

sendo 13,50% da população de Fortaleza. Ademais, estima-se que 

existem 18.572 estabelecimentos comerciais na região. Essa  

Regional executa as políticas definidas pelo Poder Executivo e 

proporciona serviços aos cidadãos. É possível observar no mapa 

abaixo, o bairro Papicu na Regional II, além de outras regionais 

localizadas próximas ao bairro, como a Regional IV e Regional V.  
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Mapa 9: Regionais de Fortaleza
              Fonte: elaborado pela autora com base dos dados da SEFIN, 2018

Sobre a infraestrutura, o bairro dispõe de infraestrutura 

adequada no que diz respeito as redes de energia elétrica, 

abastecimento de água e rede de esgoto. Diante disso, o bairro 

possui 5549 domicílios, sendo 5532 com acesso à energia elétrica e 

apenas 17 sem acesso. Já sobre abastecimento de água, 5268 lotes 

possuem acesso ao abastecimento de água e 281 não possuem. 

Por fim, 4768 tem acesso a rede de esgoto e 753 não possuem 

acesso ainda (Fortaleza, 2017). 

Abastecimento de água Coleta de lixo

Esgotamento sanitárioEnergia elétrica

Com abastacimento
95%

Sem abastacimento
5%

Com energia elétrica
100%

Sem energia elétrica
0%

Com esgotamento
86%

Sem esgotamento
14%

Com coleta
86%

Sem coleta
14%

Tabela 13: Infraestrutura do bairro Papicu
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Prefeitura de Fortaleza, 2017 e 

Sefin, 2015

Nota-se, com base no mapa abaixa, que o bairro em questão é 

preferencialmente, residencial, com a presença de lotes desse tipo 

em grande parte do bairro. Ainda, observa-se também a presença 

de uso misto e comercial do bairro. A exemplo de uso comercial, o 

shopping Rio Mar Fortaleza se destaca, influenciando na entrada de 

pessoas, diariamente, para a região.  

A respeito, das áreas de lazer, como praças, o bairro não 

possui uma grande quantidade desses serviços públicos. Por fim, 

destaca-se no bairro, a presença de terminal de ônibus, serviço de 

saúde e o recurso hídrico próximo ao terreno. 

Ademais, é notório a quantidade de vazios na região, 

possuindo muitos terrenos nos extremos sul do bairro, isso se dá pela 

especulação imobiliária presente no bairro. 

Mapa 10: Uso do solo Papicu
Fonte: Elaborado pela autora, 2021 com base no Google Earth, 2020 e SEFIN, 2015.

Para a análise de mobilidade urbana do bairro Papicu, alguns 

mapas foram desenvolvidos, dentre eles, um mapa de eixos viários, 

no que se refere a classificação viárias das vias no entorno e dentro 

do bairro. Outro de micro e macro acessibilidade, compreendendo as 

linhas de transportes coletivo, as paradas de ônibus, cicloviário e 

estação de bicicletários. E por fim, um mapa de pavimentação para 

analisar como é a infraestrutura pavimentaria do local. 

Vias locais são predominantes no bairro, ainda que possua 

também, vias coletoras no centro do bairro e vias arteriais I nos 

limites. Nota-se que as coletoras se destacam como acessos 

importantes para o bairro, a exemplo a Rua Desembargador Lauro 

Nogueira e a Av. Dolor Barreira. Além disso, ressalta-se a via arterial 

Av. Santos Dumond, localizada no extremo sul do bairro. Por fim, 

destaca-se também a via expressa na Av. Almirante Henrique 

Saboia, sendo outra via significante para acesso ao bairro. As ruas 

coletoras e arteriais possuem uma grande quantidade de 

residências e serviços, como vistos no mapa de uso do solo e 

possuem um grande fluxo de pessoas.

Mapa 11: Eixos Viários
Fonte: Elaborado pela autora, 2021 com base no Google Earth, 2020 e SEFIN, 2000.
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Ainda sobre a mobilidade do bairro, o bairro de maneira geral, 

destaca-se por ter uma boa demanda de modais de transporte 

coletivos, visto que grande parte das vias importantes possuem 

linhas de ônibus disponíveis, além de uma boa distribuição das 

paradas de ônibus que se localizam nas Avenidas e ruas principais, 

como a Rua Desembagador Lauro Nogueira, Av. Santos Dumond, Av. 

Engenheiro Santana Junior, Rua Almeida Prado e Rua Prisco 

Bezerra. 

Além disso, possui também, um terminal de ônibus, o Terminal 

Papicu, um dos terminais mais movimentados de Fortaleza, com 45 

linhas de ônibus, segundo a ETUFOR.   

Outro aspecto analisado é que o terreno escolhido possui 

linhas de ônibus passando nas localidades, além de paradas de 

ônibus em uma distância de 60 metros do terreno. 

Sobre a classificação cicloviária, o bairro é bem estruturado 

com relação as ciclofaixas e ciclovias, visto que nas principais ruas e 

avenidas de acesso existe ciclofaixa ou ciclovia que dão acesso ao 

bairro. 

Por fim, é valido ressaltar a estação Metrô Papicu, que 

futuramente integrará a Linha Parangaba-Mucuripe e a linha leste 

do metrô de Fortaleza, sendo assim, um importante acesso ao bairro 

também. Ainda, no bairro, ainda está prevista a construção da 

Estação de Metrô HGF. No Entanto, apesar de ser um acesso 

importante no bairro, a estação não está a uma distância 

caminhável para o terreno, estando a uma distância de 1,7 km. Para 

Raquel Rolknik ( 2018) a distância caminhável é de 1k.

Mapa 12: Micro e macroacessibilidade
Fonte: Elaborado pela autora, 2021 com base no Google Earth, 2020 e SEFIN, 2015.

Para analise topografia do bairro, um mapa de topografia do bairro 

foi desenvolvido. Com isso, verifica-se que o local apresenta algumas 

diferenças de desnível ao longo da região, porém não apresenta 

grandes diferenças de topografia por estar em uma região mais 

plana. Ainda, destaca-se a região, próxima ao recurso hídrico com 

uma topografia mais acidentada. 

Mapa 13: topografia do Papicu e entorno
                      Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da Prefeitura de Fortaleza 

e Sefin, 2015

4.3. LEGISLAÇÃO PERTINENTE
De acordo com as anál ises fe i tas pelo mapa de 

macrozoneamento, percebe-se que existem 4 macrozonas 

localizadas dentro do bairro Papicu – a Zona de Ocupação 

Preferencial II, Zona de Interesse Ambiental II, Zona de Proteção 

Ambiental 9 e Zona de recuperação ambiental. Diante disso, o 

terreno de intervenção se insere numa Zona de Ocupação 

Preferencial II, se caracterizando, segundo a Lei de Uso e Ocupação 

do Solo (LUOS) como: 

“...pela disponibilidade parcial de infraestrutura e serviços 
urbanos e  áreas com d isponib i l idade l imi tada de 
adensamento; destinando-se à intensificação condicionada 
da ocupação do solo. ” (LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, 
2017)

Ainda, o terreno está localizado próximo às outras zonas do 

bairro, ressaltando a zona de proteção ambiental I (ZPA), sendo uma 

“área de proteção, preservação, recuperação ambiental e ao 

desenvolvimento de usos e atividades sustentáveis”, visto que na 

área há a existência da lagoa. Outra zona relevante, é a zona de 

recuperação ambiental (ZRA), “ composta por áreas parcialmente 

ocupadas e com atributos ambientais relevantes que sofreram 

processo de degradação”, sendo a LUOS. Por fim, a zona de interesse 

ambiental I (ZIA), áreas inadequadas para a construção de uso e 

ocupação, pois possuem relevante caráter ambiental. 

                     Mapa 14: Macrozoneamento do bairro Papicu
Fonte: Elaborado pela autora com base no plano diretor (PDP), 2009 e SEFIN, 2000.
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Além das macrozonas, o bairro também possui a presença de 

Zonas especiais, caracterizadas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo 

como: 

“Áreas do território que exigem tratamento especial na 

definição de parâmetros reguladores de usos e ocupação do 

solo, sobrepondo-se ao zoneamento. ” (LEI DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO, 2017)

 O terreno de intervenção não está inserido em nenhuma zona 

especial. Ainda, o bairro apresenta algumas Zeis, que se 

compreendem por Zeis de Ocupação ( ZO) , se tratando de uma 

Zona de Interesse Social I e uma Zona de Interesse Social 3, que se 

constitui como:

“Porções do território, de propriedade pública ou privada, 

destinadas prioritariamente à promoção da regularização 

urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de 

baixa renda existentes e consolidados e ao desenvolvimento 

de programas habitacionais de interesse social e de mercado 

popular nas áreas não edificadas, não util izadas ou 

subutilizadas, estando sujeitas a critérios especiais de 

edificação, parcelamento, uso e ocupação do solo (LEI DE 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, 2017)

A seguir vemos podemos ver a tabela de parâmetros 

urbanísticos levando em consideração o macrozoneamento da área 

onde se localiza o terreno de intervenção: 

Mapa 15: Zonas Especiais no bairro Papicu
        Fonte: Elaborado pela autora com base no plano diretor (PDP), 2009 e SEFIN, 2000.

Taxa de permabilidade (%)

Taxa de ocupação (%)

Índice de aproveitamento

Altura máxima da edificação (m)

Dimensões mínimas do lote

30

60

60

Solo

Subsolo

2,0

0,2

2,0

Básico

Mínimo

Máximo

72,00

5,00

25,00

125,00

Testada (m)

Profundidade (m)

Área mínima (m²)

Parâmetros Urbanísticos da ZPO 2

Fração do lote 30

Tabela 14: Parâmetros urbanísticos
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da Lei de uso e ocupação do solo, 

2017

4.4. ANÁLISE FISICO-AMBIENTAL
Um dos critérios para escolha da localização do terreno, 

como já mencionado anteriormente no tópico 5.1.1, foi a 

disponibilidade de serviços na região que contribuiriam para o 

funcionamento do projeto de uma instituição de longa permanência. 

Dentre esses serviços pode-se citar serviços de saúde, comércio, 

lazer e transporte. Sendo assim, é importante destacar os principais 

serviços que se localizam próximo ao terreno de intervenção no 

mapa abaixo.  

É válido ressaltar que foi inserido um raio de 500 metros a 

partir do terreno de intervenção, demonstrando que o terreno possui 

serviços de comércio, lazer, polícia, paradas de ônibus e estação de 

bicicletário. Além desses, há também a existência de dois hospitais, o 

Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital São Mateus, que apesar de 

não fazer parte do raio de 500 metros, estão à 700 metros de 

distância e são considerados serviços importantes para o tipo de 

equipamento a ser realizado, visto que o público pode necessitar de 

cuidados médico.

O terreno se localiza na esquina da Rua Prisco Bezerra com 

Rua Ari Barroso, ruas que dão acesso ao terreno e são 

caracterizadas como coletoras. Além dessas, outra Rua com acesso 

ao terreno é a Rua Cineasta Oliveira, sendo esta, local. Ademais, o 

lote fica de frente para a Lagoa Papicu, importante fator para 

escolha do terreno e também, de frente para o Shopping Rio Mar 

Fortaleza. No entorno do terreno, existe também uma praça 

público/privada e alguns lotes residenciais. 

Sob essa ótica, é notório que o terreno possui proximidade 

com serviços importantes, assim como destaca O manual de 

Atuação Funcional das ILPS:

“Até para que possibilite a autonomia dos idosos, o ideal é que, 

em termos de localização, se tenha fácil acesso a transportes e 

a rede de serviços. ” (MANUAL DE ATUAÇÃO FUNCIONAL, 

2016)

Para maior entendimento do terreno, o mapa abaixo possui 

alguns pontos que podem ser vistos na Imagem 40.

                Mapa 16: Equipamentos em um Raio de 500metros no bairro Papicu
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da SEUMA, 2018

HOSPITAL GERAL 
DE FORTALEZA

SHOPPING RIO
MAR FORTALEZA

IGREJA NOSSA
SENHORA DE LOURDES
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 Mapa 17: Identificação de ruas e visuais do terreno
Fonte: elaborado pela autora

Imagem 40: Visuais das ruas para o terreno
Fonte: Google Earth PRO.

Em relação a topografia do terreno, observa-se no mapa que 

o terreno é predominantemente plano. Na região da lagoa a cota é 

de 16.30, chegando no extremo sudoeste do terreno com 16.35 e 

mais abaixo na rua aumenta para 17.27. Diante disso, o terreno não 

apresenta grandes desníveis, pois está numa região plana da 

cidade.

No terreno em questão foi feito um reparcelamento, divindo a 

área do terreno, mas sem modificar o arruamento existente, essa 

condição do reparcelamento é conhecida como desdobro, de forma 

que o lote foi dividido para a formação de um novo lote, respeitando 

todas exigências da LUOS. O terreno ficou com uma área de 

aproximadamente 6.827m². 

“Reparcelamento é a modificação total ou parcial do 

parcelamento que implique ou não em modificação do 

arruamento aprovado ou existente, com nova distribuição das 

áreas resultantes, sob a forma de lotes.” ( FORTALEZA, 2020)

“Desdobro é a divisão de lotes, integrantes de loteamento ou 

desmembramento, para a formação de novos lotes 

(FORTALEZA, 2020). 

Como citado anteriormente um dos critérios importantes 

para a escolha do terreno foram as visuais que serão trabalhadas no 

projeto. Destaca-se abaixo então, as duas visuais do terreno para a 

Lagoa do Papicu, que é considerada uma lagoa urbana, porém, de 

pequeno porte, possuindo uma área de 210.305,61m².

É válido ressaltar que com a LEI nº 9.857, essa área fará parte 

da OUC da lagoa do Papicu, sendo uma área, que era antes 

degradada, mas que com a implementação da OUC está passando 

por um processo de urbanização, com melhorias urbanísticas, 

ambientais e com requalificação do entorno. Diante disso, a lagoa 

passou por melhorias de limpeza e medidas de inclusão social, 

servindo de área de lazer para quem reside perto ou visita o local. 

(OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LAGOA DO PAPICU, 2011)

Mapa 18: Topografia do terreno
Fonte: elaborado pela autora com os dados fornecidos pela Sefin, 2018

Figura 42: Vista do terreno
 Fonte: Google Earth Pro

Figura 41: Vista do terreno
 Fonte: Google Earth Pro
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No que diz respeito às questões climáticas, como ventilação e 

insolação, nota-se que os ventos predominantes da cidade de 

Fortaleza possuem sua direção vindo do Sul, sudeste e leste, 

recebendo também a influência da lagoa.  (Imagem 43)

Figura 43: Rosa dos ventos de Fortaleza
Fonte: Projetee.

Para melhor entendimento o mapa abaixo demonstra a 

posição do terreno e a direção dos ventos predominantes, como 

falado anteriormente, mostrando também a direção do sol do 

nascer ao poente. (Mapa 19) 

Mapa 19: Condições climáticas do terreno
 Fonte: elaborado pela autora

No tocante a insolação, nota-se na carta solar, pontos críticos 

no que diz respeito a fachada norte e sul, pois estas recebem 

insolação em alguns dias do ano, desde a hora que o sol nasce até a 

hora que se põe, período que corresponde ao Solstício de inverno. No 

caso da fachada leste, a edificação receberá insolação desde a hora 

do nascer do sol até aproximadamente as 12:00. Já a fachada oeste, 

observa-se que boa parte dos horários também possuem insolação, 

de 13:00 até o horário que o sol se põe. 

Essa análise de estudo fachada será importante para 

estudos futuros de proteção solar e escolha de materiais que não 

transferem a carga térmica do externo para o ambiente interno.  

Figura 44: Área de insolação das fachadas do terreno 
Fonte: Software Sol-ar, 2019

No caso da classificação viária do terreno, verifica-se que o 

terreno está localizado entre vias coletoras e vias locais. No caso de 

vias coletoras, segundo o código de trânsito brasileiro, são vias 

destinadas a: 

 “Coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar 

ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 

trânsito dentro das regiões da cidade (CÓDIGO BRASILEIRO . 

DE TRÂNSITO, 1997)

Ainda sobre o código brasileiro de trânsito, no caso de vias 

locais, são definidas como: 

Aquela caracterizada por interseções em nível não 

semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas 

restritas. (CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, 1997)

Sob esse viés, a LUOS define que vias coletoras e locais 

devem seguir configurações e medidas mínimas. Segue abaixo a 

tabela sobre essas dimensões: 

Largura mínima

Caixa carroçavel  
mínima

Calçada mínima
(de cada lado da via)

Canteiro central mínimo

Características

Tabela 15: Dimensões das vias de circulação
Fonte: Fortaleza, 2017

Vias para circulação de veículos
Local Coletora

Declividade máxima

Declividade mínima

Seção 
normal

Seção 
reduzida

Seção 
normal

Seção 
reduzida

14,00

9,00

2,50

-

15%

0,5%

11,00

7,00

2,00

-

15%

0,5%

24,00

16,00

3,25

1,50

10%

0,5%

18,00

12,00

3,00

-

15%

0,5%
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Diante disso é válido ressaltar também a respeito de como 

será a configuração de uma via local com via coletora e via local com 

via local, assim como a LUOS destaca:

1. Cruzamento de VIA 
LOCAL com VIA LOCAL

2. Cruzamento de VIA 
LOCAL com VIA COLETORA

Figura 46: Representação e dimensão de calçadas
Fonte: Fortaleza, 2017

No que diz respeito a classe do equipamento, sendo este uma 

instituição de longa permanência, se caracteriza, em Fortaleza 

(2017), como serviço de saúde (SS), descrita como lar para idosos, 

com classe 4PE, sem configuração para porte e com número de 

vagas de estacionamento a ser objeto de estudo, representada 

assim na tabela (16): 

Serviço de Saúde (SS)

Classe Nº mínimo de vagas de 
estacionamentoAtividade Porte

Lar para idosos
(ILPI) 4PE Será objeto de estudoQualquer

Tabela 16: Classificação da atividade
Fonte: Fortaleza,2017

Pela presença de vias coletoras e locais e o projeto sendo 

classificado como Serviço de saúde, de classe PE, a adequabilidade 

do projeto será objeto de estudo, estando sujeita a análise pós 

projeto. Com isso seus recuos mínimos também serão objetos de 

estudo. 

Serviço de Saúde (SS)

Via coletora Via Local

FT     LT     FD

Será objeto de estudo

Tabela 17: Recuos e aprovação para construção
Fonte: Fortaleza,2017

RecuoClasse

4PE

NormasUso
FT     LT     FD

Recuo
NormasUso

Ademais, é definido pelo Fortaleza (2017) que para serviço de 

saúde, com porte acima de 1000m², o número mínimo para vagas de 

embarque e desembarque, carga e descarga e taxi deve ser seguido 

de acordo com o RIST (1). Ver tabela 18: 

Serviço de Saúde (SS)
Porte Nº mínimo de vagas

Até 1000

1001 a 2500

+ de 2500

m²
Carga e 

descarga
Embarque e 

desembarque
Táxi

1 vaga

2 vagas

RIST (1)

1 vaga

2 vagas

RIST (1)

Facultado

-

RIST (1)

Tabela 18: Exigência sobre número mínimo de vagas
Fonte: Fortaleza (2017)

4.5. DIRETRIZES E PREMISSAS
Diante do diagnóstico realizado, algumas premissas e 

diretrizes serão utilizadas como base para o projeto de uma 

instituição de longa permanência. 

  A primeira premissa é proporcionar uma implantação do 

edifício que possua ambientes voltados para a lagoa, para 

aproveitar a paisagem e gerar apreciação por parte dos usuários, 

fazendo com que traga a lagoa para o projeto, permitindo que os 

usuários possam também fazer uso dela, seja para passar o tempo, 

fazer caminhadas ou outras atividades. 

Além disso, ainda com relação a Lagoa Papicu, será uma 

premissa, privilegiar algumas varandas dos dormitórios dos idosos 

para essa paisagem, visto que poderão aproveitar ainda mais da 

vista. 

Outra condição, é a de trabalhar uma disposição estratégica 

dos blocos com relação a ventilação natural e a insolação, para 

trazer o conforto para os moradores e funcionários. 
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5.1. PÚBLICO ALVO
O público alvo do projeto de uma instituição de longa 

permanência e centro dia será o de pessoas idosas, a partir dos 60 

anos, dependentes e independentes, que possuem doenças 

degenerativas ou não. Sendo assim compreende a segunda 

modalidade de tipologias, descrito pela Portaria MPAS/SEAS Nº 73, 

de 10 de maio de 2001, que corresponde a instituições de longa 

permanência que recebem até vinte e dois idosos dependentes ou 

independentes, que podem necessitar de cuidados especializados, 

tendo acompanhamento profissional especializado (BRASIL 2001), 

recebendo idosos da região que queiram fazer parte do centro dia, 

variando a depender da rotatividade do dia. 

Portanto, a instituição de longa permanência terá uma 

capacidade para 22 residentes. Além disso, terá em média 23 

funcionários por turno. Já o centro dia terá capacidade para atender 

em média 60 pessoas, dependendo dos horários agendados para 

as atividades. 

5.2. PROGRAMA DE NECESSIDADES
A RDC 283 e A portaria 73 prevê um conjunto de funções 

básicas com a intenção de suprir a necessidade dos idosos que 

residem em instituições de longa permanência e centro dias. 

Baseado nas exigências presentes da RDC 283 e a Portaria 

MPAS/SEAS N° 73, de 10 de maio de 2001 a tabela abaixo 

apresenta um programa de necessidades.

Além disso, levando em consideração o público alvo, o 

programa de necessidades foi desenvolvido e setorizado de acordo 

com as funções de cada ambiente para que facilite na rotina das 

pessoas que estão utilizando do espaço, gerando um fluxo rápido e 

um espaço organizado. 

Como apresentado no referencial teórico (Tópico 2.2.1), a 

pessoa idosa necessita de alguns espaços de convivência, salas 

para realização de tarefas voltadas a ela, ambientes destinados à 

sua saúde física e mental, dormitórios confortáveis para descanso, 

entre outros ambientes acessíveis e que promovem bem-estar, 

sendo estas localizados no seu devido local, para não causar 

confusões ou outros estímulos que prejudicam a saúde do idoso. 

Diante disso, a seguir será apresentado uma tabela com o 

programa de necessidades com os seus setores, que totalizam em 

seis: administrativo, técnico, serviço, convívio, saúde e íntimo. 

Programa de Necessidades

Administrativo (Área total = 195,66m²)

Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)
Recepção

Direção
Sala de Reuniões

Administração
Financeiro

WC Feminino PNE
WC Masculino PNE

1
1
1
1
1
1
1

116,00
13,00
30,00
16,86
9,80
5,00
5,00

116,00
13,00
30,00
16,86
9,80
5,00
5,00

Técnico (Área total = 47,7m²)

Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)
Lixo
Gás

Gerador
Depósito

Subestação

1
1
1
1
1

7,00
7,00

12,00
9,77

12,00

7,00
7,00

12,00
9,77

12,00

Serviço (Área total = 356,2m²)

Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)
Vestiário/WC Masc. Funcion.
Vestiário/WC Fem. Funcion.

WC PNE
DML

Almoxarifado
Copa Funcionários

Descanso Funcionários
Depósito
Cozinha

Refeitório
Guarda Alimento
Armazenamento
Guarda utensílios

 Lavagem
Refrigeração

Limpeza/Inspeção
Controle e Recepção
Lavanderia/Rouparia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,00
9,00
5,70
2,74

16,20
9,80

48,00
5,40

60,00
98,00
10,57
10,70
8,43
8,50
5,70
6,00

13,60
29,00

9,00
9,00
5,70
2,74

16,20
9,80

48,00
5,40

60,00
98,00
10,57
10,70
8,43
8,50
5,70
6,00

13,60
29,00

Saúde (Área total = 179,8m²)

Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)
Ambulatório

Fisioterapia/Pilates
Terapia Ocupacional

Nutricionista
Farmácia

Depósito de Equipamentos
Assistência Social

Consultório
Psicológo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

16,00
46,11
44,87
11,61
8,00

13,34
13,41
13,12
13,41

16,00
46,11
44,87
11,61
8,00

13,34
13,41
13,12
13,41

Convívio (Área total = 610,9m²)

Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)
Sala de Atv. Laboratoriais

Sala Multiuso
Espaço Ecumênico

Sala de Jogos
Sala de Dança

Biblioteca
Piscina/Convívio
Jardim Sensorial

Sala Socio-Familiar
Sala de Música

Hortas
Informática

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26,00
26,00
6,25

35,00
50,00
44,68

183,00
50,00
23,00
30,00
55,00
30,00

26,00
26,00
6,25

35,00
50,00
44,68

183,00
50,00
23,00
30,00
55,00
30,00

Intímo (Área total = 482,8m²)
Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)

Dormitório duplo masculino
Dormitório duplo feminino

Dormitório quádruplo masculino
Dormitório quádruplo feminino

Varanda
Dormitório cuidador feminino

Dormitório cuidador masculino
WC Cuidadores

WC Idosos

2
3
2
1
2
1
1
2

11

30,00
30,00
60,00
60,00
30,00
9,40
9,40
5,15
5,70

60,00
90,00

120,00
60,00
60,00
9,40
9,40

10,30
62,70

Estacionamento (Área total = 318,00m²)
Ambiente QTD. Área (m²) Área Total (m²)

27,00
12,50
14,00

Carga e Descarga
Estacionamento

Embarque e Desembarque

2
20
1

54,00
250,00
14,00
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Subtotal
Circulações Internas

Total

2.191,0m²
219,1m²

2.410,1m²

Tabela 19 : Programa de necessidades Instituição de Longa Permanência
Fonte: Elaborado pela autora com base na Portaria MPAS/SEAS N° 73 e RDC 283

5.3. FLUXOGRAMA

Para uma melhor compreensão da organização do 

programa de necessidades e da setorização do projeto foi 

desenvolvido o fluxograma que mostra as conexões entre blocos e 

as demais partes do edifício, e ainda, os principais acessos, como 

entrada de serviço e entrada principal, além de estacionamentos 

dos dois públicos. 

 Essas análises de fluxos, acessos e ligações entre os blocos 

contribuem para os estudos volumétricos de conceito e partido 

arquitetônico e, além de ajudar para análises sobre aspectos físicos 

e ambientais do terreno. 

 

Lavanderia Rouparia

Depósito

Almoxarifado

DML

Descanso

Vestiários

Cozinha

Limpeza e 
Higiene

Controle e
Recepção

Carga e 
Descarga

Lixo e Gás

Acesso 
Funcionários

Estacion. 
Funcionários

Praça
Maior

Direção Administração Reuniões

Financeiro Arquivo

Vestiários

Terapia
Ocupacional

Fisioterapia

Nutricionista

Consultório
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Ambulatório

Saguão 
Saúde

Serviço
Social

Acesso
Visitante

Estacion. 
Visitante
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Refeitório Hortas
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Biblioteca Informática Espaço

Ecumênico 

Salas
Laboriais (4) 

Sala 
Multiuso 

Sala 
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Sala 
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Quarto 
quádruplo
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WC

Quarto 
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Feminino/WC

Quarto 
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WC

Varanda Varanda

Quarto 
quádruplo
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Quarto 
Cuidador 

Masculino/WC

Quarto 
duplo

masculino

WC

Figura 47: Fluxograma da instituição de longa permanência
Fonte: Desenvolvido pela autora

Sendo assim, evidencia-se no fluxograma as ligações diretas entre 

os ambientes, a partir de cada setor, destacados pelas cores, sendo 

rosa, bege, verde, azul e amarelo, sendo, estes, administrativo, 

técnico, convívio, saúde e íntimo, respectivamente. A cor laranja se 

refere aos ambientes de entradas e acessos, bem como 

estacionamento público. 

 Pode-se destacar também os dois acessos para a instituição 

de longa permanência, sendo um acesso o de serviço e outro de 

entrada principal. Outra característica importante do fluxograma é 

que para entrada nos setores de saúde, íntimo e convívio é 

necessário passar pelo espaço de convívio. O setor administrativo e 

de serviço são os únicos que não possuem ligação direta com o 

espaço de convívio, podendo ser acessado diretamente pelo 

acesso principal e de serviço. 

 Em suma, é possível observar que a instituição se distingue 

por 6 setores importantes, que dão acesso a um grande espaço de 

convívio, a praça central.

 

5.4. SETORIZAÇÃO
Para a análise da setorização, um estudo de massas foi 

desenvolvido, levando em consideração a ventilação predominante 

de Fortaleza, sendo esta, sudeste e leste. Outro fator relevante para 

o estudo de massas foi a trajetória solar, tendo em vista que a 

fachada oeste é a que possui maior impacto de insolação.

 Diante desses pontos comentados, os ambientes de maior 

permanência estão voltados para a fachada leste, como os 

dormitórios dos idosos, destacado pelo setor íntimo. Já os 

ambientes de menor permanência como o setor convívio, está 

voltado para a fachada oeste, visto que é um setor que possui 

atividades e ambientes com maior rotatividade de pessoas. Os 

outros setores, como serviço, administrativo, técnico e saúde, estão 

voltados para a fachada sul. 

 É válido ressaltar, que todas as fachadas recebem uma 

insolação ao longo de algum período, como visto no Tópico 5.3, por 

isso, apesar de os blocos estarem nos locais mais favoráveis ao seu 

uso e tempo de permanência, ainda será necessário o uso de 

proteção solar nas fachadas, como o uso de brises e elementos que 

melhorem essa insolação. 

 Ademais, a partir de uma verificação com relação as ruas que 

circundam o terreno, foi escolhido os acessos principais e 

secundários do projeto. Na Rua Ari Barroso, vista como coletora 

(Mapa 11), portanto, não havendo um fluxo constante de carros, 

destaca-se então o acesso de serviço e carga descarga bem como 

os estacionamentos de serviço e para o uso de visitantes. 

Com relação ao acesso principal, ficou localizado na rua 

Prisco Bezerra, pois essa rua, também caracterizada por coletora ( 

Mapa 11), possui ligação direta com a lagoa, sendo um importante 

fator para a escolha da entrada principal da instituição e centro dia, 

assim os visitantes e os moradores da edificação podem ter uma 

ligação direta com a lagoa Papicu, fazendo uso do recurso hídrico, 

contemplando e permitindo uma afinidade maior com a natureza. 

Por fim, é válido ressaltar que as manchas dos blocos estão 

dispostas permitindo que estejam separadas, até para que circule 

ventilação e servindo também, como espaços de transição de um 
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bloco a outro, e, muitas vezes, aproveitados para o uso de jardins, 

característica importante para o design biofílico. A Localização 

estratégica dos blocos, como já comentado anteriormente foi 

pensada para que o projeto seja confortável e funcional ao mesmo 

tempo. O bloco dos dormitórios, posicionado na direção leste 

permite um contato com a Lagoa Papicu para que os moradores 

possam observa-la. 

Também, nota-se uma grande praça na parte central do 

terreno, que possui ligações com todos os setores, assim como foi 

comentado no fluxograma, sendo essa praça o grande espaço de 

convívio que dá acesso a alguns blocos. Essa praça serve como um 

local de refúgio para os moradores, fazendo parte do design biofílico, 

melhorando a qualidade de vida dos usuários da edificação e 

permitindo que a praça seja observada de todos os blocos, sendo a 

natureza parte importante do projeto. 

Figura 48: Setorização e estudo de massas da 
instituição de longa permanência
Fonte: Desenvolvido pela autora

5.5. CONCEITO
Para o conceito do projeto foi definido usar a integração da 

natureza com a edificação, fator importante para o design biofílico, 

visto que este tenta criar uma afinidade humana com a natureza, 

trazendo bem-estar. Também como conceito, foi pensada na 

arquitetura afetiva, ou seja, a arquitetura que gera afetividade e 

sensação de pertencimento, além da funcionalidade e conforto dos 

usuários. Como comentado no referencial teórico (tópico 2.2), esses 

conceitos quando bem trabalhados podem trazer uma melhor 

qualidade de vida e segurança para a pessoa idosa. 

Diante disso, a instituição possuirá uma disposição 

estratégica de blocos que permitirá a entrada da natureza em vários 

ambientes do projeto, além de proporcionar uma caminhabilidade 

agradável por todos os blocos.

A seguir, o esquema de síntese conceitual, demonstra a 

disposição dos blocos que estão concentrados ao redor de uma 

praça maior, como já comentado anteriormente. Além disso, o 

esquema ressalta a caminhabilidade por todos os blocos. 

Outro ponto conceitual diz respeito, a sensação de segurança 

e tranquilidade que também será trabalhada na edificação, por meio 

da sua forma que dará a sensação de um abraço nos moradores. Os 

croquis a seguir representam, na primeira imagem, mãos, no sentido 

de acolher os usuários da edificação representando, amparo, 

conforto, bem-estar, integração e abraço, sensações que serão 

trabalhadas com a forma arquitetônica da instituição e outros 

elementos projetuais. 

Figura 49: Esquema conceitual dos blocos
Fonte: Desenvolvido pela autora

Praça 
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Saúde

Íntimo

Administrativo
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Recepção
e

Entrada

A segunda imagem, representa setas que indicam uma forma 

de edificação mais circular, e que gera sensação de segurança para 

quem está dentro do espaço. Além disso, o formato da casa na sua 

forma mais simples será utilizado para que remetesse a essa 

memória afetiva da casa. Por isso, é priorizado uma volumetria mais 

horizontalizada, com características simples que gerem a sensação 

de ler, com uma coberta com inclinações diferentes para trazer uma 

dinamização na fachada, trazendo com esse formato memórias 

afetivas e identidade com o espaço. Como comentado 

anteriormente, muitas dessas pessoas passam por situação de 

abandono e rejeição e acabam perdendo seu local de moradia 

natural, necessitando de novas memórias afetivas, podemos 

observar essa forma na Imagem 52. É válido ressaltar que esses 

croquis são ferramentas de processo de projeto para a criação da 

forma do edifício. 

Figura 52: Croqui conceitual
Fonte: Desenvolvido pela autora

Figura 50: Croqui conceitual 01
Fonte: Desenvolvido pela autora                     

Figura 51: Croqui conceitual 02
Fonte: Desenvolvido pela autora                     
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Outro ponto importante no conceito, é a funcionalidade unida 

ao conforto térmico dos usuários, a fim de buscar um espaço amplo e 

arejado, com suas atividades e funções bem definidas ao longo da 

edificação.  

É valido ressaltar, que ambientes mais amplos e arejados 

juntamente com esse contato com a natureza que tornam o espaço 

mais higienizado e renovam o ar com frequência, são importantes 

medidas a serem tomadas no desenvolvimento de um projeto 

arquitetônico, pensamento esse que pôde ficar mais enfatizado 

durante o período da pandemia da COVID-19. Além dessa premissa, 

é importante ressaltar que muitos idosos vivem em um sistema de 

quarentena permanente, necessitando de um espaço que não seja 

fechado, e sim mais aberto, por isso, os blocos são colocados de 

forma espaçados para que gere sempre essa circulação. 

 Diante dessas ideias a forma foi pensada seguindo um 

formato que abrace os usuários, e que possibilite espaços amplos e 

verdes, com uma natureza que pode ser observada, sentida e vivida. 

É possível analisar abaixo alguns croquis iniciais que foram 

importantes para a forma final.    

Figura 53: Croqui conceitual inicial 01
     Fonte: Desenvolvido pela autora                               

Figura 54: Croqui conceitual inicial 02
     Fonte: Desenvolvido pela autora                               

Figura 55: Croqui final 
Fonte: Desenvolvido pela autora           

5.6. PARTIDO
Como abordado no conceito a integração da natureza será 

trabalhada no projeto. A natureza é um local que proporciona 

diferentes experimentações, pois trabalha alguns sentidos, como 

visão, olfato e tato, que podem trazer sensação de bem-estar e 

reestruturar os idosos em momentos de confusão. Em paralelo a 

isso, como comentado no referencial teórico, tópico 2.2.1.6, o 

conceito de biofilia é uma importante medida para trazer essa 

natureza para dentro dos ambientes.  

 Figura 56: Representação esquemática da integração de natureza; representa o que 
deseja ser desenvolvido no projeto.     

Fonte: Archydaily, 2018           

Sendo assim, para trazer um edifício que possui uma 

integração com a natureza, jardins serão criados entre os blocos, 

como transições, permitindo um maior contato do público com 

vários espaços verdes a partir da sua caminhabilidade, trabalhando 

jardins, com funções diferentes, seja para hortas, descanso, 

apreciação ou para atividades ao ar livre, fazendo com que o verde 

sempre esteja presente na edificação. 

Além disso, um átrio central servirá como uma grande praça 

para os moradores, permitindo várias atividades em um só local e 

sendo também um ponto de encontro, visitas e passatempo e 

gerando diversas experiências visuais, de cheiros ou de tato, nos 

moradores e funcionários. 

Outro importante meio para permitir essa entrada de 

elementos verdes no espaço é o conceito de biofilia, com a presença 

de jardins de inverno, átrios ou com rasgos na edificação para a 

disposição de plantas, bem como o uso de jardins verticais. 

     Para permitir uma maior segurança para a pessoa idosa, a 

forma foi pensada com a disposição dos setores que geram uma 

praça em seu centro como já comentado anteriormente, seguindo 

um formato inspirado na letra “ U” e em um abraço, dando a 

sensação de que os usuários serão abraçados pela edificação, 

como alusão ao cuidado com essa geração.

 Como já discutido no tópico 2.1.3, essas pessoas passam, por 

situações de abandono em um contexto de doenças físicas e 

emocionais e necessitam de um local de acolhimento, onde se 

sintam bem cuidados e seguros. 

Além disso, a forma não permitirá barreiras visuais, pois o 

usuário que está dentro do local conseguirá olhar para todos os 

lados do edifício, condição importante para o idoso que possui  

doenças degenerativas, pois este sempre conseguirá olhar para o 

todo da edificação, fazendo com que não tenha a sensação de estar 

em um labirinto, diminuindo as chances de ele se perder, gerar 

confusões em seu cérebro ou ficarem estressados. 

Figura 57: Forma conceitual, 
representando a praça central, rasgos 

na edificação e o formato da edificação.
Fonte: Desenvolvido pela autora          
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Com relação as estratégicas a respeito da funcionalidade, o 

projeto será organizado por meio de setores, com funções bem 

definidas e que se conectam entre si. Diante disso, a instituição é 

dividida em 6 setores: recepção, saúde íntimo, convívio, 

administrativo, serviço e técnico, estando cada um em seu local 

estratégico, permitindo que o usuário possa associar uma atividade 

com seu setor característico. Os blocos de dormitórios terão cores 

específicas, para que o idoso que possui problemas de memória, 

gerados pelas doenças degenerativas possa se orientar com maior 

facilidade

A  d i s p o s i ç ã o  d o  s e t o r  í n t i m o  f o i  d e t e r m i n a d a 

estrategicamente para que possuam vista para a lagoa para que os 

donos dos quartos possam apreciar a paisagem (Ver imagem 57). 

Figura 58: Forma com setores definidos
Fonte: Desenvolvido pela autora

                       

 O conforto térmico também será permitido pela disposição 

dos blocos, com aberturas amplas, entrada de ventilação por meio 

dos átrios internos e, também, pela ventilação cruzada e zenital. 

Além disso, a utilização de portas móveis com brises em venezianas 

também será utilizado para que permita abrir os blocos para maior 

entrada de ventilação e ambientes amplos, com renovação de ar, 

levando em consideração as reflexões geradas pela pandemia da 

COVID 19. 

A seguir algumas ilustrações foram desenvolvidas que 

refletem algumas soluções a serem utilizadas. Na primeira imagem, 

ressalta-se o uso de rasgos na edificação que permitem a entrada 

de iluminação e ventilação natural. Na ilustração seguinte, é possível 

observar os brises que protegem da insolação e criam uma 

circulação, soluções importantes já abordadas no tópico 5.3 e 6.4. Se 

destaca também, alguns elementos do programa, como hortas e 

ambientes para atividades. Também, a biofilia nos ambientes 

internos. 

Ademais, buscou-se trazer uma edificação que remetesse a 

casa, na sua forma mais simples. Diante dessa premissa, o telhado foi 

desenvolvido para que transmitisse essa sensação, com uma forma 

mais horizontalizada para que houvesse um efeito visual, assim como 

é possível ver na ilustração 60. 

Em paralelo a isso, será levado em conta também estratégias 

mais autossustentáveis, com materiais que absorvem o calor, como 

o tijolo ecológico nos muros da fachada (ver na imagem 61), 

juntamente com a ventilação natural e a iluminação natural. 

Figura 59: Representação ilustrativa que demonstram algumas soluções que serão 
trazidas no projeto

Fonte: Desenvolvida pela autora
                       

Figura 60: Representação ilustrativa que demonstram algumas soluções que serão 
trazidas no projeto

Fonte: Desenvolvida pela autora
                       

Figura 61: Representação ilustrativa que demonstram algumas soluções que serão 
trazidas no projeto

Fonte: Desenvolvida pela autora 

Figura 62: Fachada com tijolos ecológicos
Fonte: Desenvolvido pela autora
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Por fim, a arquitetura afetiva será trabalhada com ambientes 

voltados para o idoso, com um programa direcionado para a pessoa 

idosa, que poderá se sentir pertencente daquele edifício, com a 

presença de atividades que lhe façam bem e trazem afetividade. 

Além disso, os dormitórios são pensados para que a pessoa idosa 

possa dar uma identidade para seu local, podendo sugerir cores, 

colocar plantas de sua escolha, decorações do seu interesse, entre 

outros elementos que possam garantir uma identidade pessoal do 

morador, ver imagem 62.  

Figura 63: Dormitórios
Fonte: Autoral

A volumetria final demonstra a ligação dos blocos e como 

eles conversam com a praça no seu centro, fazendo com que a 

natureza externa aos blocos pertença também aos ambientes 

internos, podendo ser observada na perspectiva a seguir. 

Figura 64: Volumetria Final
Fonte: Autoral

5.7. ESTUDO DE FACHADAS E MATERIAIS
A escolha de materiais se deu por materiais que fossem 

autossustentáveis, como o tijolo ecológico nos muros da edificação, 

além de materiais, que fossem modernos e duráveis como o 

revestimento vinílico, bastante utilizado atualmente, usado nos 

quartos para trazer um maior aconchego. Ainda, a utilização de 

cores neutras na fachada. Esses materiais em paralelo ao uso de 

elementos verdes não se sobressaem, pois são materiais de cores 

menos contrastantes, respeitando as cores naturais da paisagem, 

sem chamar mais atenção que a natureza e voltando os olhares 

para a mesma, contribuindo para o design biofílico. 

Figura 65: Moodboard
Fonte: Desenvolvido pela autora

Para o estudo de fachada, a ideia de prolongamentos 

inclinados na volumetria foi pensada, dando a ideia de telhados de 

casas comuns, como já comentado anteriormente, sendo a 

instituição uma nova casa para os idosos que farão parte. Além 

disso, brises amadeirados verticais serão colocados na fachada, 

para torna-la mais dinâmica, dando um movimento para a fachada, 

além de servir como proteção solar.

Figura 66: Estudos de fachada
Fonte: Desenvolvido pela autora

Figura 67: Estudos de fachada
Fonte: Desenvolvido pela autora
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Figura 68: Estudos de fachadas internas
Fonte: Desenvolvido pela autora
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PROJETO
CAPÍTULO 06



6.1. IMPLANTAÇÃO
O projeto está localizado no bairro Papicu e situado entre as 

ruas Ari Barroso e Prisco Bezerra, sendo implantado de modo nos 

quais os acessos para veículos ficaram todos concentrados pela rua 

Ari Barroso e o acesso principal para pedestres ficou pela rua Prisco 

Bezerra.     

Na rua Ari Barroso encontram-se os acessos de serviço e 

carga/descarga, que estão próximos aos setores de serviços e de 

saúde, os quais possuem um maior número de funcionários, 

facil itando o fluxo. O acesso de serviço possui ainda um 

estacionamento com 10 vagas, sendo 1 vaga para pessoas 

cadeirantes.

Ainda nessa rua, há o estacionamento para visitantes, que 

possui também 10 vagas. Esse estacionamento fica localizado 

próximo à entrada principal, onde fica a recepção do edifício, 

otimizando o fluxo dos visitantes. Na rua Pr isco Bezerra , fica 

localizada a entrada principal. Essa decisão projetual teve como 

intuito fazer um aproveitamento das visuais da Lagoa Papicu, para 

que esse recurso hídrico seja melhor apreciado pelos usuários e 

visitantes.  

Em frente à entrada principal foi projetada uma praça para 

integrar o edifício com o entorno, que se faz um espaço de lazer, 

convívio e de uso público. Além disso, a calçada do terreno foi tratada 

para aumentar o uso do espaço público, sendo criadas 3 faixas (de 

passeio, de serviço e faixa livre), o que induz a caminhabilidade de 

visitantes, funcionários e moradores da região.

O terreno possui uma área livre de vedações e barreiras 

físicas, a fim de estimular a integração com o entorno. Essa parte do 

terreno compreende os blocos de recepção, saúde, serviço/técnico 

e convívio, pois são setores pertencentes não só à instituição de 

longa permanência, mas também ao centro dia. 

Outra área do terreno possui barreiras físicas, onde estão 

implantados os dormitórios da instituição de longa permanência, 

que necessitam de uma maior privacidade. Essa vedação foi 

pensada com a utilização de tijolos ecológicos em uma altura de 2m, 

acrescentando sustentabilidade ao edifício, o que reforça uma 

característica atual e de grande importância. Esse material permite 

criar uma paginação dinâmica, de modo a preservar a visão externa 

da Lagoa e a segurança dos usuários.       

Quanto ao paisagismo, o uso de formas mais orgânicas foi 

escolhido para a área interna do terreno, o que aproxima o desenho 

da natureza e cria um contraste com a edificação, que possui linhas 

retas e forma horizontalizada. Nas extremidades do terreno, o 

paisagismo também é mais orgânico e remete ao formato de uma 

casa, que é triangular.      

As vegetações utilizadas são bastante comuns no Brasil. As 

de pequeno porte são as Dracena compacta, Abacaxi- Roxo, 

Xanadu, Onze Horas e Beldroga; as de médio porte, Alpínia, Pinanga 

de Coroa, Bananeira do Brejo, Arbusto Mini Lacre e Palmeira Fênix e, 

por fim, as de grande porte, que são as Carnaúba, Brasilieirinho, Oiti e 

Pau Branco. Também três tipos de forração, a Grama Catarina, 

Grama Esmeralda e Grama Preta.     

Ainda nessa perspectiva, a implantação dos blocos foi 

idealizada para que a pessoa que está no centro do terreno possa 

visualizar todos eles, o que é de extrema importância para idosos 

que possuem doenças degenerativas, a exemplo do Mal de 

Alzheimer e da Demência, pois facilita a localização.

Essa implantação comporta a criação de uma praça central 

que dá a todos os usuários, em todos os blocos, a visão 

representativa da natureza, que pode ser observada e vivenciada.
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6.2. TÉRREO E 1 PAVIMENTO
Como explicado anteriormente, a edificação foi dividida em 

seis setores, sendo estes: recepção, saúde, técnico/ serviço, convívio 

e íntimo. Nesse sentido, a recepção que está localizada na entrada 

do terreno, na Rua Prisco Bezerra, se destaca por meio de um bloco 

amplo e que direciona o usuário aos outros setores. 

O setor saúde, ficou localizado logo após a recepção, para 

facilitar a chegada de novos moradores, que assim que se 

cadastram já podem passar por uma triagem e cuidados especiais 

nesse setor.  

Já o setor serviço/técnico, se situa próximo das entradas de 

estacionamento de serviço e carga e descarga, como já 

mencionado. O setor convívio e íntimo vem logo após, seguindo a 

forma do edifício. 

Todos os blocos são interligados por marquises e calçadas 

para que seja possível caminhar pela área externa do edifício e faz 

com que a pessoa possa aproveitar da natureza externa, além de 

trazer caminhabilidade, algo importante para o idoso, a fim de 

buscar o envelhecimento ativo. Ademais, entre um bloco e outro 

existe, em sua maioria, pequenos jardins para sempre trazer esse 

contato com a natureza, induzindo ao design biofílico. 

No primeiro pavimento, pode-se perceber o setor de serviço 

com algumas salas de apoio ao setor. Essas salas estão situadas no 

pavimento superior, para trazer mais privacidade a esses ambientes 

de trabalho que necessitam de menos ruídos. 

Outro setor que possui um pavimento acima, é o setor íntimo. 

Nos dormitórios feminino e masculino destaca-se a presença de 

varandas para uso dos moradores da instituição de longa 

permanência, para que aproveitem das visuais da lagoa, ou servindo 

como um ambiente de lazer, conversas, solário e até mesmo como 

um refúgio. 

113



114 115



6.3. BLOCO RECEPÇÃO
O bloco de recepção, localizado em frente a praça pública, é 

destacado pela sua entrada, com uso de pergolados de madeira e 

um pórtico de acesso para dar maior imponência à entrada principal 

do edifício.

Se caracteriza também por um grande espaço de chegada, 

para troca de informações, cadastro e que dá acesso aos demais 

setores. Dispõe de janelas de correr com venezianas para entrada 

de iluminação e ventilação. 

Nessa recepção, ficou destinado um espaço de bancada 

para atendimento dos novos moradores e pessoas que querem 

conhecer a edificação, com áreas para descanso e espera. Além 

disso, possui um local com banheiros PNE e também uma sala de 

serviço social, para auxiliar na entrada de idosos que necessitam de 

um acompanhamento desse serviço, orientação ou que queiram 

tirar dúvidas. 

Após a entrada na recepção, o idoso já se encaminha para o 

bloco de saúde, que possui conexão direta. 
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6.4. BLOCO SAÚDE
O Bloco destinado a saúde possui salas como consultório, 

psicólogo, nutricionista, ambulatório, farmácia, terapia ocupacional, 

fisioterapia e depósito de equipamentos médicos. Esse bloco, está 

localizado logo após a recepção, para que os novos moradores da 

instituição e pessoas do centro dia assim que cadastrados já façam 

uso do serviço, como com uma triagem ou outros cuidados médicos. 

Esses ambientes são impor tantes para auxi l iar no 

envelhecimento ativo dos idosos, que necessitam de um cuidado 

diário para sua maior qualidade de vida e envelhecimento saudável e 

ativo.  

Destaca-se a presença de um rasgo na coberta, que serve 

como uma claraboia, para entrada de iluminação ventilação natural, 

o que torna o ambiente mais arejado e permite grande circulação de 

ventilação. Essas soluções forão trazidas diante de reflexos do 

contexto de pandemia da COVID-19, onde necessita-se de 

ambientes mais amplos e higienizados, para evitar a proliferação de 

vírus.          

Além disso, grandes janelas de correr com venezianas são 

instaladas em todos os ambientes, o que permite a ventilação 

cruzada. Apesar, de haver janelas para ventilação natural, fica a 

critério do usuário a utilização de sistema de ar condicionado, visto 

que algumas salas, como o psicólogo se torna necessário uma maior 

privacidade.  Também, salienta-se que o bloco não é totalmente 

fechado, pois possui aberturas na sua lateral em frente para a praça 

central, permitindo ainda mais a circulação de ar e entrada de 

iluminação. 

Na extremidade esquerda do bloco, concentra-se a piscina 

de hidroterapia acompanhada de vestiários PNE e de um depósito 

para equipamentos de piscina. Ainda, nessa área, existe um outro 

rasgo, também para entrada de iluminação e ventilação e que serve 

também como solário para os idosos que queiram pegar sol, 

importante para obtenção de vitamina D. 
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6.5. BLOCO SERVIÇO
O bloco de serviço possui alguns ambientes que são 

necessários para o bom funcionamento da instituição de longa 

permanência e do centro dia, como lavanderia com rouparia, 

almoxarifado, vestiários para os funcionários, banheiro PNE, 

descanso para funcionários e copa, localizados no térreo. 

 Ainda, sala de direção, administração, financeiro, DML e 

depósito e banheiros, no primeiro pavimento. Todos esses ambientes 

possuem janelas para permitir ventilação cruzada. Esse setor 

também possui um rasgo para circulação do ar e entrada de 

iluminação natural, que serve como um jardim de chuva e traz 

também um maior conforto para os funcionários. 
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6.6. BLOCO CONVÍVIO
Esse setor compreende todas as salas de lazer, atividades e 

socialização dos usuários. Como visto no referencial teórico, a 

utilização de atividades voltadas ao idoso são importantes para o 

envelhecimento ativo dos idosos. Diante disso, alguns ambientes 

desse setor trabalham com questões motoras, cerebrais, ajudando 

também na condição psicológica dos idosos e em doenças 

degenerativas, devido a presença de salas com atividades laborais, 

como costura, marcenaria, artes, sala de música, sala de dança, 

biblioteca e leitura, jardinagem e informática.  

 Além disso, duas salas de descanso para o público do centro 

dia foram dispostas para dar apoio a essas pessoas que estão na 

edificação só para passar o dia. 

 Esse setor, possui uma linguagem diferente dos outros blocos, 

como uma forma mais simples, evidenciando-se com a platibanda 

para trazer ainda mais horizontalidade. Essa diferenciação dos 

setores é importante para a pessoa idosa se orientar em qual bloco 

está. 

Além disso, o bloco também segue com a marquise para 

facilitar a caminhabilidade, e também possui vista direta, com o uso 

de grandes aberturas que dão para a praça, o que permite a 

integração com a natureza, fator importante no design biofílico, 

tornando o ambiente mais agradável. 
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6.7. SETOR ÍNTIMO
O setor íntimo compreende os dois dormitórios que 

pertencem a instituição de longa permanência, sendo um bloco 

feminino e masculino.

O bloco feminino é composto por 3 dormitórios duplos e 1 

dormitório quádruplo, compreendendo um total de 8 idosas no 

bloco. Todos os dormitórios, possuem banheiros acessíveis. Ainda 

nesse mesmo bloco, existe o quarto do cuidador, também com o 

banheiro. 

Já o bloco masculino é composto por 2 dormitórios duplos e 2 

dormitórios quádruplos, com um total de 12 idosos. Também com 

quartos com banheiros acessíveis e quarto do cuidador com 

banheiro. 

Ambos os quartos femininos e masculinos possuem um layout 

confortável para o idoso, seguindo a NBR 9050. Esses quartos 

podem ser decorados de acordo com a personalidade do morador, 

que pode utilizar cores do seu gosto, colocar adornos, plantas, e 

outros pertences, para trazer sua identidade pessoal para o quarto, 

trazendo memórias afetivas que, muitas vezes, são perdidas na 

situação de abandono e velhice. Com relação a ventilação natural, os 

quartos possuem janelas e portas com venezianas que dão para o 

externo do edifício, que além de permitir a ventilação cruzada, traz o 

contato com a natureza de fora. 

Ressalta-se ainda, que todos os dormitórios possuem uma 

área mais privativa de jardins, que dá para a rua Prisco Bezerra, 

servindo como um espaço de convívio para os moradores. 

Ainda, os dormitórios possuem um terraço no 1º pavimento 

que dá vista para a Lagoa Papicu e serve como um ambiente de 

refúgio. 

124 125



126 127



6.8. PLANTA DE COBERTA
Com relação a coberta, como já comentado anteriormente, 

os blocos de recepção, saúde, serviço e dormitórios, possuem uma 

coberta metálica com telha sanduiche, com inclinações de telha 

diferentes para que gere movimento na fachada e faça referência a 

forma da casa na sua mais simples forma. Segue abaixo as cobertas 

dos blocos de : recepção, saúde, serviço e dormitórios feminino e 

masculino, respectivamente .

Já o bloco de covívio possui uma coberta diferente, com 

platibanda, mas com telha sanduiche, de inclinações iguais, sendo 

10%. 
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6.9. CORTE A
No corte A nota-se a relação dos blocos de recepção, saúde 

e serviço e como se comporta a estrutura dos blocos, que é 

caracterizada por estrutura metálica. 

Essa estrutura é formada por vigas metálicas inclinadas, em 

H, e pilares metálicos de alma cheia, em I, com dimensões de 

25x25cm. Esses pilares são engastados nas vigas, por cantoneiras 

aparafusadas. 

A coberta também em estrutura metálica é formada por 

perfis em Z em uma distância de 3 em 3 metros e por telha sanduiche. 

Essa escolha da telha foi pensada, devido a sua influência no 

conforto térmico da edificação, a acústica e iluminação. No que diz 

respeito a sua inclinação, é possível observar no corte que a 

inclinação varia em cada bloco para trazer movimento a fachada, 

ainda remetendo ao formato da casa. 

A respeito do gabarito, a edificação possui um gabarito de 

até 4 metros, não sendo muito alto para não trazer sensações ruins 

para os idosos. 

Nesse corte, é possível visualizar, no bloco saúde, o rasgo na 

coberta para entrada de iluminação e ventilação natural e o jardim 

de chuva presente nesse rasgo. Esse jardim, além de trazer o design 

biofílico, torna o ambiente mais agradável para quem está usando. A 

área da piscina também possui um rasgo para incidência solar. 

Outro rasgo foi feito no setor serviço, que dá maior conforto 

aos funcionários e serve como jardim de chuva. 

Imagem: Jardim de chuva
Fonte: Desenvolvido pela autora
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6.10. CORTE B
No corte B, destaca-se o bloco dos dormitórios masculinos, 

seguindo o mesmo padrão de estrutura metálica e coberta com 

telhas inclinadas a depender do ambiente. Ainda, a varanda criada 

para o aproveitamento de visuais, lazer e solário dos moradores que 

é acessada por meio de um elevador mecânico para facilitar o 

acesso de idosos portadores de necessidades especiais. 

6.11. CORTE C
O Corte C diz respeito aos dormitórios femininos, que seguem 

a mesma configuração dos dormitórios masculinos e possuem 

também uma varanda para uso dos usuários. Ainda, observa-se 

como funciona as calhas metálicas da coberta, que estão apoiadas 

nos pilares, seguindo a inclinação da telha. 
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6.12. CORTE D
No corte D fica visível a relação dos ambientes do bloco de 

convívio, o refeitório e o setor de serviço. Nota-se que o bloco de 

convívio possui uma estrutura diferente das demais comentadas 

anteriormente, pois é caracterizada por estrutura de concreto e 

telhado com platibanda e telha sanduiche, de inclinação igual a 10%. 

Esse bloco é diferente para facilitar a orientação dos idosos e para 

dar dinamicidade ao projeto. 

6.13. CORTE E
No corte E, observa-se como se comporta os quartos e o 

banheiro PNE, e também o terraço. Já no corte F, é notado, 

novamente, o rasgo na coberta para incidência solar, no setor saúde. 
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6.14. MATERIAIS E FACHADAS
As fachadas foram trabalhadas de forma que transmitisse o 

formato da casa, de um espaço mais residencial, com características 

que trouxessem memórias afetivas e laços com o lugar, sendo um 

ambiente mais  aconchegante , com aparência s imples , 

horizontalizada e humanizada. Além de respeitar a identidade do 

entorno que está inserida. 

Diante disso, os revestimentos de fachada consistem em 

pintura com textura granulada, fazendo referência as casas mais 

simples de Fortaleza, utilizando a cor Creme de Canela, da Suvinil, 

tom neutro.

Na fachada 01, destacada pelos setores de recepção, saúde 

e serviço, pode-se perceber essa linguagem formal da casa, além do 

uso de brises amadeirados para a proteção solar e marquises, 

também para proteção solar e da chuva, seguindo a mesma 

inclinação da viga e telha. 

Na fachada 02, o bloco de recepção é visível, com o uso de 

dois pórticos para trazer maior imponência a entrada principal. Além 

disso, o bloco de dormitório feminino, com a marquise em placa 

cimentícia na cor alaranjada, para melhor orientação dos 

moradores. Outro elemento marcante de ambos os blocos, são os 

ripados amadeirados, que trazem modernidade ao projeto. 

A Fachada 03 mostra a relação dos dormitórios femininos e 

masculinos, as cores diferentes de marquises, sendo a do dormitório 

masculino, azul, o uso de ripados como elemento estético e proteção 

solar. 

Na Fachada 04, o bloco de convívio é mostrado com sua 

característica ainda mais horizontalizada, mas com os mesmos 

revestimentos das outras fachadas. 

A fachada 05,06,07, mostram as testadas internas dos 

blocos, destacando as marquises e a forma da casa seguindo um 

movimento diferente, por meio das telhas inclinadas.  
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Piso
Fulget 01

Piso
Fulget 02

Cor Creme
de Canela

Piso
Fulget 01

Piso
Fulget 02

6.15. REVESTIMENTOS/ELEMENTOS DE 
FACHADA

Os revestimentos internos da edificação foram escolhidos de 

forma a atender o conforto visual dos moradores, trazendo cores 

não muito contrastantes, mas com tons neutros e que trazem 

sensação de bem-estar e tranquilidade. 

Diante disso, o projeto é marcado, em suas áreas comuns 

com piso no revestimento Munari da Eliani, 60x60, com uma cor 

neutra que lembra o cimento queimado. Com relação a pintura das 

paredes, a cor de creme de canela da Suvinil se faz presente, pois 

possui uma tonalidade clara. 

Para os dormitórios, o piso vinílico foi escolhido em madeira 

para trazer um aconchego ainda maior, tendo em vista que os 

moradores necessitam desse ambiente mais acolhedor em seus 

quartos. Além disso, cores da Suvinil, como verde, azul amarelo, 

podem ser escolhidas pelo próprio morador para uso no seu quarto, 

trazendo uma identidade e tornando seu quarto especial. 

Imagem: Revestimentos internos
Fonte: desenvolvido pela autora

Quanto aos revestimentos externos, a cor de creme de canela 

continua presente nas fachadas, como já visto anteriormente. No 

que diz respeito ao piso das áreas externas, o piso fulget foi 

escolhido, pois possui característica drenante, possibilitando o 

escoamento de água para o solo por meio dos seus poros

Imagem: Revestimentos externos
Fonte: desenvolvido pela autora

 Outro material utilizado, presente nos muros que delimitam 

o terreno, foi o tijolo ecológico, trazendo mais dinamicidade com o 

jogo de bloquetes, que se assemelham a cobógos e trazendo 

permeabilidade visual. 

Imagem: Revestimentos externos
Fonte: desenvolvido pela autora

Piso
Vinílico

Munari Cor Creme
de Canela

Cor Maçã
Verde

Cor
Contemplação

Cor
Jasmin

Amarelo

TIJOLO ECOLÓGICO

1. Sustentabilidade
2. Vedação
3. Dinamicidade
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Essa dinamicidade também é vista na fachada, por meio dos 

brises fixos que ajudam na proteção do solar. Além das janelas de 

correr em venezianas, que podem ficar abertas ou fechadas, 

trazendo esse movimento. 

MARQUISE EM PLACA CIMENTÍCIA
1. Proteção Solar
2. Proteção de Chuva

BRISES FIXOS AMADEIRADOS
1. Proteção Solar
2. Dinamicidade à fachada

JANELA DE CORRER COM VENEZIANAS

6.16. PERGOLADO
Para trazer alguns ambientes privativos, com funções 

diferentes para os idosos fazerem uso, foi criado um pergolado que 

se repete em alguns locais da praça central. Esses pergolados 

possuem usos alternativos, como com a disposição de redes, 

criando um redário, e trazendo esse elemento tão presente no . 

cotidiano da população cearense, bem como servindo como um 

local de capela, conversação ou descanso, e assim trazendo outro 

ambiente de refúgio pro idoso

Na imagens a seguir é possível perceber como foi instalado esses 

pergolados na praça: 

POLICARBONATO

MUXARABI

PERGOLADO DE
MADEIRA 25X25

Fonte: desenvolvido pela autora

Fonte: desenvolvido pela autora

Fonte: desenvolvido pela autora

Fonte: desenvolvido pela autora
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O tema do trabalho diz respeito a um projeto arquitetônico de 

uma instituição de longa permanência para idosos, uma alternativa 

para melhoria da qualidade de vida pessoa idosa na cidade de 

Fortaleza. Esse trabalho possui uma relevância, visto que o tema de 

envelhecimento tem sido bastante atual, pois o número de pessoas 

idosas tem aumentado ao longo do tempo, como visto no 

Referencial teórico do trabalho. 

Em paralelo a esse envelhecimento, o grupo de pessoas que 

faz parte da terceira idade acaba ficando, muitas vezes, em situação 

de abandono ou passando por violências físicas ou emocionais, se 

sentindo excluídos da sociedade, necessitando de cuidados e de 

equipamentos que possam prolongar o seu envelhecimento, tratar 

de problemas físicos ou psicológicos e ser uma alternativa para 

quem não possui pessoas dispostas a dar uma atenção para esse 

tipo de pessoa. 

O tema necessitou de uma pesquisa bibliográfica sobre o 

panorama sobre as instituições de longa permanência, a situação do 

idoso no Brasil e sobre medidas que dão na construção de 

instituições de longa permanência que possa melhorar a qualidade 

de vida do idoso. 

Nesse sentido, esses estudos foram bastante relevantes para 

a aplicação de um projeto arquitetônico, pois possibilitam a 

construção de um programa de necessidades, conceito e de um 

partido.

Ademais, foi visto a importância de se trabalhar uma 

instituição de longa permanência, visto que vários idosos sofrem 

com o abandono e maus tratos no Brasil. Ainda que existam algumas 

edificações desse tipo em Fortaleza, alguns bairros ainda não 

possuem um equipamento voltado a pessoa idosa, devendo então 

se ter um olhar mais voltado para esse tipo de público na cidade, pois 

são pessoas importantes na sociedade que carregam vivencias e 

experiências de vida. 

O local escolhido para fazer a instituição de longa 

permanência de destaca pela presença de recurso hídrico, facilidade 

de mobilidade e ausência de instituições desse tipo. Assim, será 

realizado o projeto de uma instituição de longa permanência para a 

pessoa idosa com a função de ser um amparo para o público e de 

melhorar sua qualidade de vida. 
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