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“No futuro, por vários motivos, teremos que construir muitos complexos e 

construções de grandes dimensões e muitos andares. Mas nunca podemos 

esquecer a escala humana. (...) O corpo humano, seus sentidos e 

mobilidade são a chave do bom planejamento urbano para todos. Todas 

as respostas estão ai, encapsuladas em nosso corpo. O desafio é construir 

cidades esplêndidas ao nível dos olhos, com grandes edifícios erguendo-se 

acima de belos andares inferiores.” (GEHL, Jan. Cidades Para Pessoas. São Paulo: 

Perspectiva, 2013, p.59). 
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RESUMO 

 

Com o objetivo de planejar e desenvolver o projeto de um edifício residencial multifamiliar com 

uso misto no térreo, voltado para o público idoso – público este crescente de acordo com dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010) e que vêm transformando o perfil 

dos clientes que adquirem um lançamento imobiliário –, o trabalho teve início com a revisão da 

bibliografia dos temas envolvidos e estudo de projetos de referência, que nortearam o 

desenvolvimento do programa a ser atendido. Configurando-se como um empreendimento 

imobiliário particular voltado para as expectativas e necessidades da terceira idade, o edifício 

segue os preceitos do Desenho Universal e busca uma arquitetura que se integre à cidade, e 

respeite a escala humana em sua proposta e traçado, mostrando-se como alternativa a atual 

produção imobiliária em Fortaleza, CE.  

 

Palavras-chave: Edifício residencial. Público Idoso. Desenho Universal. Escala Humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a expectativa de vida do 

brasileiro passou de 74,1 anos, em 2011, para 74,6 anos, em 2014. Além disso, segundo os dados 

do Censo 2010, a população com mais de 65 anos representa atualmente 7,4% dos brasileiros, 

ou seja, mais de 14 milhões de pessoas. Esse envelhecimento populacional decorre, dentre 

outros fatores, da queda da mortalidade, advinda das melhorias trazidas pela ciência e dos 

avanços na área da saúde; do declínio da natalidade e fecundidade, consequente da promoção de 

políticas públicas referentes à educação sexual da população; e do melhoramento do 

saneamento básico, da escolaridade, dos aprimoramentos tecnológicos e da melhor alimentação. 

(VENTUROLLI, 2004 apud BERNARDO, 2005).  

Observando as pirâmides de 

composição da população 

total residente por sexo e 

grupos de idade do Brasil nos 

anos de 1991, 2000, e 2010 

(Figura 01), percebe-se o 

progressivo alargamento do 

topo da pirâmide, resultado 

do crescimento da população 

com 65 anos ou mais, que era 

de 4,8% em 1991, passando a 

5,9% em 2000 e chegando a 

7,4% em 2010. A partir dessa 

análise e confirmadas as 

tendências esperadas de 

mortalidade e fecundidade, a evolução da estrutura etária observada sugere a continuidade do 

processo de envelhecimento da população brasileira.  

O envelhecimento populacional, a despeito de ser observado em todo o país, varia de acordo 

com as regiões. Nas regiões mais desenvolvidas, como a Sul e a Sudeste, nota-se um acentuado 

crescimento no número de idosos e a queda no percentual de jovens e crianças, enquanto que 

nas regiões mais pobres, como a Norte, o envelhecimento apresenta-se em menor grau. A maior 

parte da população brasileira com 60 ou mais se concentra nas regiões Sudeste e Nordeste, nesta 

última, principalmente pela grande taxa de emigração de jovens para regiões mais 

desenvolvidas, em busca de trabalho. (OTERO, 2001 apud MAFRA; SILVA; FONSECA; ALMEIDA; 

Figura 01. Gráfico “Composição da população residente total, por sexo e 
grupos de idade – Brasil – 1991/2010”. In: CAVARARO, Roberto 
(Elaboração). Sinopse do Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 
2011, p.54. 
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FREITAS, 2013). Só na região Nordeste são quase 4 milhões de pessoas com mais de 65 anos e, 

somando a esse valor a faixa etária de 60 a 64 anos, o total chega a quase 5 milhões e 500 mil 

pessoas. (CAVARARO, 2010). 

Além do elevado grau de envelhecimento populacional, o Nordeste possui ainda a segunda maior 

quantidade de idosos responsáveis pelo sustento da família no país (28,81%), atrás apenas da 

região Sudeste (45,96%); Esse percentual, que cresce a cada ano, demonstra que a faixa 

populacional da terceira idade está cada vez mais ativa e participativa. (MAFRA; SILVA; 

FONSECA; ALMEIDA; FREITAS, 2013). 

O acelerado e significativo crescimento do número de idosos no Brasil vêm transformando o 

perfil dos clientes que adquirem um lançamento imobiliário, segundo SÁ (2012 apud FERREIRA, 

2012) a terceira idade já representa 20% dos compradores de imóveis.  

Apesar do quadro apresentado observa-se que o mercado imobiliário ainda não produz edifícios 

residenciais voltados para as necessidades e conveniências desse público. Constroem-se em sua 

maioria condomínios residenciais seguindo sempre o mesmo padrão, de acordo com o mínimo 

de área aceitável para cada ambiente, segundo códigos de obras e a Norma de Desempenho 

(NBR 15.575:2013). 

Para atender a esse novo perfil, é preciso que os novos empreendimentos incorporem as 

solicitações relacionadas às medidas de segurança, com locais mais iluminados, rampas e 

espaços amplos; além de atividades socais e de lazer adequadas, serviços de lavanderia, faxina, e 

apoio médico ambulatorial.  

Torna-se, deste modo, imperativo o estudo de uma tipologia arquitetônica para edifícios 

residenciais multifamiliares que garanta a acessibilidade e a independência, com conforto e 

segurança, para todas as pessoas, incluindo os idosos, tanto nos ambientes de uso comum como 

nos privativos. Além disso, é preciso quebrar o paradigma de que a construção acessível é mais 

cara e acrescida de elementos que a comprometem esteticamente, de modo geral adaptações 

posteriores são mais dispendiosas, causam mais transtornos aos usuários e por vezes não se 

adequam a composição original dos espaços. 

Diante dessa realidade o trabalho desenvolvido propõe a criação de um edifício residencial 

multifamiliar com uso misto no térreo, no bairro Aldeota, área central e valorizada da cidade de 

Fortaleza, CE. Configurando-se como empreendimento imobiliário particular voltado para as 

expectativas e necessidades do público idoso, o edifício, entretanto, seguindo os preceitos do 

Desenho Universal, se torna acessível a qualquer pessoa, independente da idade e da condição 

física, permanente ou temporária. Busca-se também uma arquitetura que se integre à cidade, e 
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respeite a escala humana em sua proposta e traçado – rejeitando-se a ideia de reclusão dos 

residentes ao ambiente particular ou exclusão do edifício como unidade autônoma e 

independente dentro da cidade. 

Por se tratar de um tema muito específico e pouco disseminado, dentro do contexto mais amplo 

que seria o da tipologia residencial multifamiliar, não se encontra uma literatura que discorra 

especificamente sobre o assunto. Deste modo foi necessária uma pesquisa mais ampla, não só na 

esfera arquitetônica, mas também na escala do indivíduo e da cidade. Neste sentido, a pesquisa 

buscou elementos de fundamentação temática e arquitetônica nas referências que se seguem. 

Com uma abordagem mais específica sobre o tema, a dissertação de mestrado: Estudo de 

Tipologias do Morar para Terceira Idade em Edifício de Apartamentos, de Maria Alva Bernado, 

Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2005; faz uma analise do envelhecimento 

populacional brasileiro, das necessidades e anseios dessa faixa etária com mais de 60 anos, e das 

obras existentes em Vitória/ES para esse público, com enfoque na adaptação de construções 

existentes.  

As publicações: Desenho Universal: Métodos e Técnicas de Ensino na Graduação de Arquitetos e 

Urbanistas, de Silvana Cambiaghi, São Paulo: Editora Senac, 2007; e Desenho Universal: Caminhos 

da Acessibilidade no Brasil, de Adriana A. Prado, Maria E. Lopes e Sheila W. Ornstein, São Paulo: 

Annablume, 2010; abordam o tema da acessibilidade e do desenho universal, na escala da cidade 

e da residência, sob o aspecto da inclusão social e adequação do meio ao usuário.  

Na obra de Sidnei Jr. Guadanhim, Habitação Coletiva Contemporânea: 1990-2010, Londrina: 

Humberto Yamaki, 2014; tem-se uma explanação sobre o histórico e características das 

edificações multifamiliares construídas na Europa e no Brasil, entre 1990 e 2010, e trás diversos 

exemplos europeus que configuram material para análise e alternativas projetuais.  

Por fim, Jan Gehl, em Cidades Para Pessoas, São Paulo: Perspectiva, 2013, aborda o tema da 

necessidade da construção de cidades voltadas para a escala humana, para a construção de 

cidades vivas, seguras e sustentáveis, que respeitam acima de tudo seus moradores e usuários. 
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2. METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 

 

Com a intenção de fundamentar o trabalho e definir as premissas básicas do projeto, para 

elaboração do programa de necessidades, foram feitas pesquisas teóricas e a aplicação de um 

questionário a um pequeno grupo de pessoas, com o objetivo de caracterizar o público alvo, no 

caso a faixa populacional composta por pessoas idosas, analisando-o dentro do contexto social e 

econômico atual a fim de compreender suas necessidades e anseios a respeito do tema da 

residência. Além disso, a realização de pesquisa teórica a respeito da produção contemporânea 

de edifícios de uso multifamiliar e misto, com subsequente exame de projetos de referência, 

permitiu a análise crítica da produção nacional e estrangeira, das inovações, bem como das 

carências, apresentadas pela tipologia. 

A definição do programa e o dimensionamento preliminar da proposta, assim como a 

caracterização do público alvo, determinou a escolha do terreno. Levando em consideração 

também os condicionantes espaciais e ambientais, foi possível a analise das possibilidades 

organizativas do programa, a fim de conceber uma resposta formal, através de uma estrutura 

espacial, ao diversos requisitos do mesmo.  

Por fim, levando em consideração os conceitos de Desenho Universal e Acessibilidade, a 

proposta busca criar ambientes acessíveis e confortáveis ao nível do particular e privativo, 

dentro de uma proposta arquitetônica que se integre à cidade, e respeite a escala humana, a 

nível público, urbano. 
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3. DESENHO UNIVERSAL E MERCADO IMOBILIÁRIO 
 

Uma sociedade inclusiva é definida pelo respeito e valorização das diferenças, na medida em que 

reconhece a igualdade entre as pessoas e considera a diferença um princípio básico, abolindo 

qualquer tipo de discriminação, inclusive na arquitetura e no urbanismo. Complementar a essa 

ideia, o conceito de Desenho Universal propõe a criação de espaços com qualidade estética e que 

elimine aspectos espaciais discriminatórios.  

Trata-se, desta forma, da proposta de projeto diferenciado, que não segmenta nenhum tipo de 

público específico e busca englobar a maior gama de pessoas possíveis, seja idoso, pessoa com 

deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, criança, etc. A premissa do Desenho Universal é a 

inclusão, levando em consideração também os estímulos econômicos e as vantagens para o 

empreendedor. (SILVA; SANTOS, 2011) 

Deve-se partir da premissa de que um projeto com qualidade é aquele que 
suporta as pessoas e as necessidades, considerando tanto as alterações 
decorrentes do envelhecimento ou causadas por uma deficiência como também 
as limitações temporárias, comuns ao longo da vida das pessoas. (CARLI, 2010, 
p.132). 

 

São princípios do Desenho Universal: 1. Equiparação nas possibilidades de uso, disponibilizando 

os mesmos recursos de uso para todos os usuários; 2. Flexibilidade no uso, oferecendo 

adaptabilidade e acessibilidade a uma ampla gama de indivíduos; 3. Uso simples e intuitivo, 

eliminando complexidades desnecessárias; 4. Informação perceptível, maximizando a clareza 

das informações essenciais; 5. Tolerância ao erro, disponibilizando recursos que reparem as 

possíveis falhas de utilização; 6. Mínimo esforço físico, diminuindo o esforço para as operações 

do cotidiano; 7. Dimensionamento de espaços para acesso e uso de todos os usuários. 

(CAMBIAGHI, 2007). 

As perdas biológicas decorrentes da velhice, geradoras de limitações físicas e mentais, dificultam 

a interação com o ambiente. Para reintegrar o indivíduo idoso ao ambiente em que vive e moldar 

este de forma a atender as suas necessidades, vê-se a conveniência de projetos arquitetônicos 

voltados estruturalmente para o conceito de Desenho Universal, de forma a prevenir acidentes, 

auxiliar na orientação e mobilidade, e propiciar segurança, conforto e qualidade de vida às 

pessoas na melhor idade. (Prado, 2003 apud SILVA; SANTOS, 2011).  

Em oposição, observa-se que as tendências do mercado imobiliário estão mais ligadas ao sistema 

financeiro para a viabilidade de empreendimentos residenciais do que a uma conscientização 

deste sistema quanto ao interesse em construir habitações acessíveis para todos. Segundo Carli 

(2010): 
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Incorporadores e construtores ao não estarem familiarizados com o conceito de 
projeto inclusivo, adaptam as unidades com base nas normas para ambientes 
públicos, o que enfatiza o preconceito tamanho/custo fazendo-os enxergar 
casas acessíveis como produtos em desacordo com as aspirações do mercado. 
(CARLI, 2010, p.137). 

 

O conceito de Desenho Universal no Brasil ainda é considerado muito recente e pouco aplicado, 

seja no nível acadêmico ou no produtivo. Esta afirmação vai de encontro à participação dos 

idosos na economia brasileira, que está cada vez maior devido ao aumento da expectativa de 

vida da população. O mercado imobiliário, mostrando-se preparado para atender de forma 

qualitativa este público crescente, estaria expressando o respeito à diversidade existente na 

sociedade, e, além disso, estaria garantido a sua sobrevivência, pois junto com “o 

envelhecimento da população o mercado da acessibilidade vai crescer substancialmente, pois 

em uma sociedade envelhecendo rapidamente, as casas acessíveis terão maior valor.” (CARLI, 

2010, p. 140). 

 

3.1. O DESENHO UNIVERSAL E A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE 

 

O corpo humano tende a sofrer grandes perdas sensoriais com o passar dos anos. O olfato torna-

se menos apurado, a visão demora mais tempo para se ajustar a ambientes escuros e a audição 

fica mais insensível. Pessoas mais velhas tendem também a apresentar perda do equilíbrio, 

facilitando acidentes domésticos, como tombos. Deste modo os idosos costumam encontrar 

várias dificuldades em seu cotidiano, como por exemplo: transitar em entroncamento de 

corredores e por entre mobiliário e subir e descer escadas e rampas muito íngremes, sem 

guarda-corpo e corrimão.  

Para contornar esses problemas se faz necessário o uso de princípios do Desenho Universal para 

auxiliar o idoso em sua vida diária. Um ambiente, por exemplo, pode favorecer uma melhor 

qualidade de vida ao público da terceira idade quando evita degraus e desnivelamento entre 

ambientes; prevê ambientes com portas de 0,80 m de largura e área de giro de no mínimo 1,50 

m nos cômodos para circulação de cadeira de rodas; e local para caminhada com largura 

suficiente para duas pessoas lado a lado. (CAMBIAGHI, 2007). 

Uma vez que muitos idosos precisam ou precisaram em algum momento do auxilio de aparelhos 

de locomoção como muletas, bengalas e cadeiras de roda, a arquitetura deve proporcionar a 

acessibilidade ao meio físico, prevendo o uso destes aparelhos e tornando estas facilidades 

elementos integrantes de seu projeto (ver Anexo F).  
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De acordo com Barros (2000), citado por Bernardo (2005), todos se beneficiariam com a adoção 

de espaços que sanassem as dificuldades e constrangimentos para as atividades diárias. Desta 

forma as famílias poderiam viver unidas nos locais ao qual se acostumaram, sem ter de se 

preocupar com os custos econômicos e emocionais decorrentes da institucionalização de algum 

membro familiar. 

Deste modo a arquitetura baseada nos princípios do Desenho Universal propõe uma residência 

flexível e facilmente ajustável às necessidades de seus moradores, a fim de garantir conforto e 

segurança pelo decorrer dos anos sem necessitar de grandes reformas ou adaptações. 

Contribuindo para que o idoso permaneça em seu próprio lar, com o qual mantém uma maior 

afinidade sentimental e sensorial. 

(...) o ambiente de uso diário deve adequar-se às necessidades individuais do 
morador e, para isso, deve ser adaptável. Adaptabilidade é, portanto, uma 
qualidade inerente ao ambiente que permite, em algum ponto do futuro, um 
fácil rearranjo do espaço ou equipamento para adequar-se a novas 
necessidades que se apresentem. (CARLI, 2010, p.133). 
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4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E TIPOLÓGICA DA RESIDÊNCIA 

 

A casa, assim como outras formas de abrigo, foi uma das mais importantes criações do homem, 

pois foi o que tornou a espécie humana mais adaptável, oferecendo resistência às intempéries 

dos mais variados tipos.  

De raízes ibéricas e lusitanas, fundidas ao estilo indígena, africano e até indiano, a casa brasileira 

do Brasil Colônia buscava adaptar-se principalmente aos incômodos do calor elevado dos 

trópicos (LEMOS, 1989 apud BERNARDO, 2005). Segundo Bernardo (2005), até o século XIX, os 

tipos de moradia no Brasil eram bastante limitados, geralmente voltadas para determinada 

localização ou classe social. Apresentava-se, principalmente, sob duas formas: a casa urbana e a 

casa rural.  

No século XIX, com o advento da Revolução Industrial, adquiriram-se novas técnicas e materiais 

de construção na arquitetura. As casas passam a ser mais iluminadas, com maior presença da luz 

solar. Com o uso de calhas e condutores, permitiu-se a adoção de corredores laterais 

descobertos e pátios internos.  

O início do século XX foi marcado pelos sobrados, estruturas verticais, inicialmente com dois 

pavimentos superiores, que foram precursores dos apartamentos. Surgiram também as 

habitações coletivas ou vilas, estruturas dotadas de um pátio central rodeado por pequenas 

residências. (BERNARDO, 2005). 

Foi na década de 20 que despontaram os primeiros edifícios de apartamentos, como um novo 

padrão de moradia. Inicialmente, em sua maioria, de natureza comercial e destinados a 

escritórios; depois, vieram os edifícios mistos, caracterizados por lojas no térreo e um ou dois 

andares de residência em cima. (LEMOS, 1989 apud BERNARDO, 2005). De acordo com 

GUADANHIM (2014), 

Na medida em que as cidades se tornaram maiores, a habitação coletiva se 
tornou uma alternativa viável, aumentando o aproveitamento do solo e 
aproximando as pessoas das comodidades urbanas. Essa situação parece 
irreversível. Desde a década de 1920 e especialmente após a Carta de Atenas, a 
habitação coletiva se tornou uma alternativa ao problema da moradia nas 
cidades crescentes e constituiu-se num importante definidor urbano do Século 
XX. (GUADANHIM, 2014, p. 9).  

 

Nas últimas décadas a verticalização das cidades têm se intensificado, ocupando o lugar de 

construções térreas e até de pequenos edifícios, principalmente nas áreas mais valorizadas, onde 

os lotes vazios começam a se tornar escassos e os preços dos imóveis são valorizados. 
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A verticalização tem crescido imensamente, tanto em termos de ocupação 
urbana como em número de pavimentos, movida, principalmente, pelo 
crescente custo da terra e pela tibieza de grande parte das legislações 
urbanísticas municipais, trazendo conhecidas e indesejáveis consequências, 
como impacto negativo na paisagem, prejuízo na ventilação e insolação do 
entorno, sobrecarga da infraestrutura urbana e concentração do tráfego. 
(GUADANHIM, 2014, p. 11).  

 

Essa verticalização das cidades brasileiras, apesar de se apresentar como um processo inevitável 

e necessário dentro do contexto de explosão demográfica e da falta de moradia para todos, foi 

caracterizado, em muitos casos pela valorização do aspecto quantitativo no lugar do qualitativo. 

“A melhoria da habitação no Brasil ficou limitada devido a décadas de demanda reprimida, baixo 

poder aquisitivo, elevados custos indiretos, subdesenvolvimento da industrialização e da 

racionalização da construção, entre outros fatores.” (GUADANHIM, 2014, p.10).   

Com o objetivo de atender a uma demanda crescente de moradia da população de baixa renda, 

ou mesmo de classe média e média alta, muitos empreendimentos imobiliários limitam-se a 

replicar “modelos consagrados pela garantia de baixo custo de produção, com aspectos 

construtivos e tipológicos conservadores e inclemente repetição.” (GUADANHIM, 2014, p.10).  

Sem levar em consideração que a residência, o lar, precisa ser construída e planejada a favor do 

homem, e de suas necessidades em qualquer época da vida. Não é o homem que deve se adaptar 

ao ambiente construído, mas o ambiente que deve de adaptar ao homem.  

 As exigências e condicionantes de projeto para novos empreendimentos 
habitacionais vão muito além da viabilidade econômica e do atendimento à 
demanda. Comunidades cada vez mais diversificadas demandam muito mais do 
que edifícios repetidos com apenas um tipo de planta. Nos países 
desenvolvidos, os projetos têm sido mais flexíveis, no sentido de poder 
acomodar as constantes mudanças que ocorrerão no modo de vida e nas 
famílias ao longo da vida útil da moradia, implicando em soluções inovadoras e 
reinterpretações de tipologias tradicionais. (GUADANHIM, 2014, p. 12). 

 

Na busca de projetos que norteassem o programa a ser desenvolvido e servissem de parâmetro 

para o que se tem produzido dentro da ideia proposta pelo trabalho, foram elencados quatro 

projetos, dentre vários estudados, que serviram para análise mais aprofundada por melhor 

representaram o conceito pretendido. 
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4.1. PROJETOS DE REFERÊNCIA 

 

4.1.1. VILA DOS IDOSOS. São Paulo-SP, Brasil.  

FICHA TÉCNICA: 

Local: São Paulo, SP, Brasil.                

Data: 2003-2007                                   

Cliente: COHAB-SP                              

Área de intervenção: 7.270 m² 

Área construída: 8.290 m² 

Arquitetura e Urbanismo: VIGLIECCA&ASSOCIADOS 

 

O conjunto habitacional exclusivo para idosos, que se destina a pessoas com mais de 65 anos e 

que ganham até três salários mínimos, tornou-se um estudo de caso relevante por seu programa 

que inclui: 145 unidades (57 apartamentos de 42 m² e 88 quitinetes de 30 m²), três salas para 

TV e jogos, quatro salas de uso múltiplo, salão comunitário com cozinha e sanitários, quadra de 

bocha, área verde, espelho d’água e horta comunitária. Além disso, organizado em quatro 

pavimentos, a Vila dos Idosos é adaptada às necessidades físicas dos residentes, com portas mais 

largas, áreas com fácil acesso, adequação dos pisos e altura das janelas.  

 

Figura 02. Vista Vila dos Idosos. In: http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/vigliecca-associados-
habitacao-social-25-02-2008. Acesso em 18 de junho de 2015.  



17 
 

 

4.1.2. HILÉA, CENTRO DE VIVÊNCIA PARA A MATURIDADE. São Paulo-SP, Brasil. 

FICHA TÉCNICA: 

Local: Rua Jandiatuba, s/ n - Vila Andrade - São Paulo/SP                       

Data: 2005-2008                                                                                         

Construção: RFM Construtora  

Área Total do Terreno: 2.598,85m² 

Área Construída: 13.686,12m² 

Projeto Arquitetônico: Aflalo & Gasperini Arquitetos 

 

Único em sua tipologia, o presente estudo de caso conforma-se como um complexo dirigido a 

pessoas da terceira idade, que integra as funções de hotel, residência, clínica médica e clube. 

Composto por dois volumes: um horizontal, com três pavimentos de áreas comuns do hotel e de 

atividades da clínica; e um vertical, com oito pavimentos onde se distribuem as suítes; possui 

ainda, na cobertura, uma UTI, e no primeiro subsolo, que se abre para os jardins, uma piscina 

coberta, sauna, musculação, fisioterapia e massagem, ateliês de pintura, cabeleireiros e sala para 

crianças.  

 

Figura 03. Da esquerda para a direita, 
de cima para baixo: Planta baixa 
apartamento de 30 m²; Planta baixa 
apartamento de 42 m²; Corte 
esquemático ventilação cruzada. In: 
http://arcoweb.com.br/projetodesign/
arquitetura/vigliecca-associados-
habitacao-social-25-02-2008. Acesso 
em 18 de junho de 2015.  
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4.1.3. TORRE SÉNIOR RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS. Santo Tirso, Portugal. 

FICHA TÉCNICA: 

Local: Rua Marechal Humberto Delgado, nº 1458, Santo Tirso, Porto, Portugal.           

Projeto Arquitetônico:  Atelier d’Arquitectura J. A. Lopes da Costa. 

Data: 2013 

 

A forma do terreno, triangular na área da construção, e sua forte inclinação que condicionaram 

bastante a proposta, tornam este estudo de caso diferente de todos os outros analisados. 

Assumindo uma configuração em dois blocos perpendiculares entre si, formando uma espécie de 

“T”, com parte de sua estrutura enterrada, o projeto é composto por 60 quartos de três 

tipologias distintas: suíte, standard e cuidados permanentes, com capacidade para 112 

residentes.  

O programa é composto também por áreas destinadas à direção e serviços administrativos, 

instalações para o pessoal, áreas de serviço (cozinha, copa, lavandaria e apoios), áreas de 

convívio e atividades, refeições, áreas de saúde e de hidroterapia, e por fim, áreas técnicas, de 

armazenamento e garagem, disponibiliza aos seus residentes uma vasta gama de serviços de 

hotelaria, lazer e acompanhamento da saúde.  

 

 

 

 

Figura 04. Da esquerda para a direita: Hiléa, vista fachada oeste; Corte esquemático. In: 
http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=hilea-2. Acesso em 21 de fevereiro de 2015.  
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4.1.4. RESIDENCIAL SOLAR VILLE GARAUDE. Barueri-SP, Brasil. 

FICHA TÉCNICA: 

Local: Avenida Copacabana, nº 229, Alphaville, Barueri – SP                        

Data: 1997           

Área Total do Terreno: 1970,00 m² 

Área Construída:  3650,00 m² 

Projeto Arquitetônico:  LUPO Construções e Participações S/C. LTDA 

 

Voltado exclusivamente para idosos, o residencial agrega as funções de hotel e edifício 

residencial comum, tornando-se um interessante estudo de caso. O edifício de 8 pavimentos, 

com um total de 54 apartamentos, conta com: piscina aquecida, hidro, sauna, ducha, fitness, 

salões de estar, de beleza e de jogos, biblioteca, cinema com DVD, karaokê e internet. Além disso, 

oferece aos hóspedes assistência médica permanente com geriatras, psicólogos, fonoaudiólogos 

e nutricionistas em sistema de plantão. Outro aspecto interessante do projeto é o átrio central 

com pé direito de cinco andares, para onde convergem todos os 54 apartamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Da esquerda para a direita: Torre Sénior, vista fachada sul; Planta baixa 1º pavimento. In: 
http://www.archdaily.com.br/br/01-183183/edificio-residencial-para-idosos-slash-atelier-lopes-da-costa. 
Acesso em 21 de fevereiro de 2015.  

Figura 06. Da esquerda para a direita: Vista átrio; Vista Ville Garaude. In: http://www.solarville.com.br/. Acesso 
em 21 de fevereiro de 2015.  
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5. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

5.1. O PROGRAMA 

Para a definição do programa, que segundo PIÑÓN se configura “(...) como impulso inicial do 

projeto e simultaneamente, como instância sobre a qual se apoia sua identidade formal.” (2006, 

p.44), se utilizou os conhecimentos adquiridos através das pesquisas bibliográficas, estudos de 

caso e questionários realizados com um grupo de pessoas representantes do público alvo – 

pessoas com mais de 60 anos, com total ou relativa mobilidade, da classe média e alta, e que 

desejam investir em residências que proporcionem conforto e segurança nessa fase da vida. 

Rejeitando os ideais de planejamento urbano modernista – que separava a cidade por grupos de 

funções, e gerava cidades caracterizadas pela perda das relações urbanas e pelo uso do 

automóvel –, adota-se a proposta de edifício de uso misto, com habitação, comércio e serviços, 

como estratégia para a melhor integração do edifício ao espaço urbano da cidade, uma vez que 

“o uso misto – aliado à cidade compacta com redução dos traslados diários – é uma estratégia 

defendida nas discussões relacionadas ao senso de urbanidade e à sustentabilidade urbana.” 

(GUADANHIM, 2014, p. 130). 

Além disso, levando-se em consideração que área urbanas que agregam diversidade de funções 

proporcionam uma variedade maior de atividades dentro e perto das edificações em diferentes 

horários do dia, pretende-se assim, com a criação de uma área mais dinâmica aumentar o senso 

de segurança e identificação dos usuários com o lugar. 

Com o intuito de garantir maior comodidade aos moradores, foram agregados ao programa 

residencial espaços e funções próprias do setor hoteleiro, como restaurante, lavanderia e serviço 

de camareira, assim como a área de lazer comum do edifício ganhou um espaço ecumênico e um 

pequeno núcleo de saúde, com enfermaria, ambulatório e consultório, onde médicos ou outros 

profissionais solicitados podem fazer exames e atendimentos básicos aos moradores. 

Devido ao programa diferenciado, os cálculos das áreas úteis apresentados foram tomados como 

base do livro Hotel: planejamento e projeto, de Nelson Andrade, Paulo L. de Brito e Wilson E. 

Jorge, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007,  levando em consideração também o Código de 

Obras e Posturas do Município de Fortaleza, Lei Nº 5.530/81, e a NBR 9050:2004 – 

Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. 

Por se tratar de um programa básico as áreas e quantidades apresentadas serviram apenas 

como balizadores do projeto, as mesmas, entretanto, não serviram como limitadores durante a 

concepção e desenvolvimento do edifício, e se adaptaram a proposta final gerada.  
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PROGRAMA DE NECESSIDADES BÁSICO 

EDIFÍCIO DE USO MISTO 

Habitação + Comércio e Serviços 

 

1. UNIDADES HABITACIONAIS 

Tipologias (*) AU Un. Quant. AU Totais Vagas/Un. Vagas Totais 

Tipo A  80 m² 30 2.400 m² 01 30 

Tipo B 100 m² 30 3.000 m² 02 60 

Tipo C 120 m² 30 3.600m² 02 60 

TOTAL  90 9.000 m²  150 

 

(*) As tipologias acima elencadas foram pensadas de acordo com o questionário realizado com o 

público alvo, que revelou quais ambientes, e em que quantidade, as pessoas consideravam ideais 

em uma moradia. A partir desses dados, e com um estudo dos dimensionamentos possíveis, 

foram apresentadas três tipologias que, entretanto, sofreram adaptações durante o processo de 

projeto. 

 

2. ÁREAS SOCIAIS 

Setores/ Áreas Cálculo AU AU Un. Quant. AU Totais 

Lobby 1,5m²/ Apart. 135 m² 01 135 m² 

Restaurante 3,5 m²/ Apart. 315 m² 01 315 m² 

Bar/ Café 1,5 m²/ Apart. 135 m² 01 135 m² 

Salão de Festas 1,3 m²/ Apart. 117 m² 01 117 m² 

Salas Multiuso 1,3 m²/ Apart. 117 m² 01 117 m² 

Sala de Jogos (***) 1,0 m²/ Apart. 90 m² 01 90 m² 

W.C masc./fem. - 2,55 m²(*) 08(**) 20,4 m² 

W.C funcionários - 1,5 m² 05(**) 7,5 m² 

Espaço Ecumênico 0,5 m²/ Apart. 45 m² 01 45 m² 

Horta Comunitária - - - - 

Piscina  - - - - 

Sauna - 50 m² 01 50 m² 

Vestiário Piscina 0,5 m²/ Apart. 45 m² 01 45 m² 

TOTAL    1.076,9 m² 
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(*) WC acessível com: Lavatório + Sanitário 

(**) Previsão inicial com base na Lei nº 5.530/81, anexo II, tabela IV. 

(***) No projeto o espaço reservado para jogos se localizou em área aberta coberta e por isso 

não seguiu o tamanho proposto pelo programa. 

 

3. ÁREAS SOCIAIS – SUBSISTEMA SAÚDE 

Setores/ Áreas Cálculo AU AU Un. Quant. AU Totais 

Enfermaria - 15 m² 01 15 m² 

Consultório médico/ 

geriatra 
- 10 m² 01 10 m² 

Ambulatório - 15 m² 01 15 m² 

W.C pacientes - 3,8 m²(*) 01 3,8 m² 

W.C funcionários - 1,5 m² 01 1,5 m² 

Recepção/ Espera - 10 m² 01 10 m² 

TOTAL    55,3 m² 

 

(*) WC acessível com: Lavatório + Sanitário + Chuveiro 

 

4. ÁREAS DE SERVIÇO 

Setores/ Áreas Cálculo AU AU Un. Quant. AU Totais 

Administração 0,5 m²/ Apart. 45 m² 01 45 m² 

Sala de Controle - 10 m² 01 10 m² 

Vestiários Masc./ Fem. 0,50 m²/ Apart. 45 m² 01 45 m² 

Copa/ Refeitório 0,25 m²/ Apart. 22,5 m² 01 22,5 m² 

Sala de Descanso 0,25 m²/ Apart. 22,5 m² 01 22,5 m² 

Lavanderia 1,50 m²/ Apart. 135 m² 01 135 m² 

Cozinha Central  
20% da área dos 

restaurantes 
90 m² 01 90 m² 

Áreas de Armazenagem 
30% da área da 

cozinha central 
27 m² 01 27 m² 

Almoxarifado 0,30 m²/ Apart. 27 m² 01 27 m² 

Depósito - 5 m² 01 5 m² 

TOTAL    429 m² 
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5. ÁREAS DE SERVIÇO – PAVIMENTO TIPO 02 

Setores/ Áreas Cálculo AU AU Un. Quant. AU Totais 

Hall de Serviços - - 01 - 

Rouparia - 4,0 m² 01 4,0 m² 

Depósito  - 2,0 m² 01 2,0 m² 

W.C funcionários - 1,5 m² 01 1,5 m² 

TOTAL    7,5 m² 

 

6. COMÉRCIO/ SERVIÇOS 

Tipologias Área Útil Quant. AU Totais Vagas Totais (*) 

Lojas  30 m² 05 150 m² 03 

Farmácia 100 m² 01 100 m² 02 

Mercearia 100 m² 01 100 m³ 02 

Padaria 100 m² 01 100 m² 02 

Clínica de Pilates/ 

Fisioterapia 
150 m² 01 150 m² 05 

TOTAL   600 m² 14 

 

(*) Comércio: 1 vaga para cada 50m²; Clínica: 1 vaga para cada 30m³ - Valores retirados da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo – Lei Nº7.987/96, Anexo 6.  

 

ÁREAS ÚTEIS TOTAIS: 

 9.000,0 + 1.076,9 + 55,3 + 429,0 + (7,5 x 3pav.) + 600,0 = 11.183,7 m² 

VAGAS TOTAIS:  

Unidades habitacionais:  

Vagas Moradores: 150 (considerando 22 m²/vaga, temos 3.300 m²) 

Carga e Descarga: 01 (considerando 27 m²/vaga + 9m²/recebimento, temos 36 m²) 

Comércio/ Serviços:  

Vagas: 14 (considerando 22 m²/vaga, temos 308 m²) 

Carga e Descarga: 01 (considerando 27 m²/vaga + 9m²/recebimento, temos 36 m²) 
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5.2. LOCALIZAÇÃO E TERRENO 

A área escolhida para a implantação do edifício foi o Bairro Aldeota, situado na zona norte da 

cidade de Fortaleza – CE (Figura 07), região característica por sua variedade de serviços e usos, 

onde se encontram vários prédios comerciais, escritórios, hospitais, clínicas e serviços, além do 

uso residencial.  

 

Por apresentar um bom planejamento urbano, com infraestrutura completa e serviços, o bairro, 

que segundo o IBGE (Censo 2010) conta com 42.361 habitantes, atrai muitos moradores e 

consumidores, e é alvo de diversos empreendimentos imobiliários e do setor financeiro, que 

verticalizam e adensam cada vez mais a área.   

Segundo dados do IBGE (Censo 2010), o bairro também é o que possui o maior número de 

residentes idosos (Figura 08), contando com 5.178 habitantes com mais de 65 anos. 

 

Figura 08. Gráfico “Fortaleza: Os 10 bairros com Mais Idosos”. In: http://populacao.net.br/bairros-com-mais-
idosos-fortaleza_ce.html. Acesso em: 17 de junho de 2015.  

Bairro: Aldeota  

Área: 3,88km²  

População: 42361 

IDH: 0,866 

 

Figura 07. Mapa de Fortaleza com destaque 
para o bairro Aldeota em vermelho. In: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeota. 
Acesso em: 17 de junho de 2015.  
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Por todas as características apresentadas, e levando em consideração a afirmação feita por Gehl 

(2013):  

Uma cidade que convida as pessoas a caminhar, por definição, deve ter uma 
estrutura razoavelmente coesa que permita curtas distâncias a pé, espaços 
públicos atrativos e uma variedade de funções urbanas. Esses elementos 
aumentam a atividade e o sentimento de segurança dentro e em volta de 
espaços urbanos. (GEHL, 2013, p.6). 

 

O terreno de implantação do edifício, entre as ruas Tibúrcio Cavalcante, Afonso Celso e Joaquim 

Nabuco, foi escolhido não só pelo seu tamanho e boa localização, próximo a centros comerciais, 

serviços, praças, e importantes vias de conexão da cidade – como a Rua Desembargador Moreira, 

Tibúrcio Cavalcante e Padre Antônio Tomás –, mas, principalmente, por sua vizinhança, 

arborizada e convidativa (Figuras 09 -19).   
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Rua Padre Antônio Tomás 

Figura 09. Localização do terreno (com destaque em vermelho). Imagem gerada a partir do aplicativo Google 
Earth, 17 de junho de 2015.  
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Com aproximadamente 4.785m² e sem desníveis significativos, é resultado da união de dois 

terrenos de esquina, que são ocupados atualmente por uma residência e um estacionamento 

(Figura 10). Apesar da presença de muitos edifícios altos, a volumetria do entorno conta 

também com construções horizontais, que diminuem os efeitos negativos da verticalização 

excessiva. (Figura 17). 

 

Figura 10. Localização e configuração do terreno: 01 – Estacionamento; 02 - Residência. Imagem gerada a partir 
do aplicativo Google Earth, 17 de junho de 2015.  
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Figura 11. V1 – Vista 
estacionamento, esquina 
entre as ruas Tibúrcio 
Cavalcante com Afonso 
Celso. Foto arquivo 
pessoal, de 08 de junho 
de 2015. 



27 
 

 

Figura 12. V2 – Vista 
residência particular, 
esquina entre as ruas 
Joaquim Nabuco com 
Afonso Celso. Foto 
arquivo pessoal, de 08 de 
junho de 2015. 

Figura 13. V3 – Vista 
Clínica de Saúde esquina 
entre as ruas Joaquim 
Nabuco com Afonso 
Celso. Foto arquivo 
pessoal, de 08 de junho 
de 2015. 

Figura 14. V4 – Vista 
Gráfica e Self-Service na 
Rua Afonso Celso. Foto 
arquivo pessoal, de 08 de 
junho de 2015. 
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Figura 15. V5 – Vista Café 
e Bistrô, esquina entre as 
ruas Tibúrcio Cavalcante 
com Afonso Celso. Foto 
arquivo pessoal, de 08 de 
junho de 2015. 

Figura 16. V6 – Vista 
Salão de Beleza, esquina 
entre as ruas Tibúrcio 
Cavalcante com Afonso 
Celso. Foto arquivo 
pessoal, de 08 de junho 
de 2015. 

Figura 17. Volumetria do entorno, com destaque do terreno em vermelho. Imagem gerada com o aplicativo 
“Construções em 3D” do Google Earth, 17 de junho de 2015.  
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5.3. PARTIDO E IMPLANTAÇÃO 

“O processo de projeto consiste, na realidade, em uma série de fases sucessivas em que a 

passagem de uma à seguinte se apoia em um juízo estético subjetivo realizado sobre a primeira, 

se modo que o itinerário depende da estratégia a que os sucessivos juízes dão lugar.” (PIÑÓN, 

2006, p.48). 

O Residencial Bene Vivere, cujo programa comporta 90 unidades habitacionais e área comercial 

no térreo, tem a construção marcada pelo grande volume composto pelas residências que, com 

09 pavimentos acima do térreo e do pavimento de lazer, se configura com uma volumetria 

horizontal marcada por reentrâncias e chanfros que rompem com a forma geométrica do 

paralelepípedo, criando percepções diferentes dos blocos laminares tradicionais (Figuras 18, 19 

e 20).  

 

 

 

Figura 18. Volumetria do edifício, perspectiva com vista das ruas Afonso Celso com Tibúrcio Cavalcante. Imagem 
arquivo pessoal.  
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Como facilitador do processo de projeto foi estabelecido uma malha de 6 x 6 m (fundamenta em 

estudos de dimensionamento e organização espacial, feitos durante a etapa de pesquisa e análise 

bibliográfica) que norteou o desenho e o partido arquitetônico, assim como o sistema estrutural 

do edifício (Anexo E).  

 

 

Figura 19. Volumetria do edifício, perspectiva do fundo do lote. Imagem arquivo pessoal.  

Figura 20. Implantação edifício. Imagem arquivo pessoal.  
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CIRCULAÇÃO COMUM 

UNIDADE DE HABITACÃO 

Figura 21. Pavimento tipo, esquema unidades de habitação e áreas comuns de circulação. Imagem arquivo 
pessoal.  

Figura 22. Pavimento tipo, esquema ventilação cruzada. 
Imagem arquivo pessoal.  

Ventilação cruzada através 
da circulação de uso comum 

Apartamentos centrais 

Ventilação cruzada 

5.3.1. TORRE RESIDENCIAL 

O acesso aos pavimentos residenciais acontece por meio de três eixos de circulação vertical, dois 

atendendo três unidades habitacionais e um atendendo quatro unidades (Figura 21). A decisão 

por circulações descentralizadas sem corredor teve como objetivo a diminuição dos trajetos 

para comodidade dos moradores. Além disso, “as soluções com unidades agrupadas apresentam 

as vantagens de concentrar e reduzir as áreas de circulação. O índice de compacidade é 

significativamente menor, o que implica em reduções de custos de construção” (MASCARO, 1985 

apud GUADANHIM, 2014, p.19) 

 

A configuração dos apartamentos buscou privilegiar a ventilação cruzada, entretanto a opção 

por núcleos de circulação vertical centralizados prejudicou a ventilação dos apartamentos 

centrais (Figura 22).  
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Buscando contornar esse problema, foram pensadas aberturas superiores, na face dos 

apartamentos voltada para o hall de circulação comum (no caso a parede da cozinha), que 

garantissem não só a ventilação, mas também a privacidade das unidades (Figura 23). 

 

O acesso por meio de escadas e elevadores foi planejado de modo a atender os requisitos de 

conforto e segurança necessários, sendo previstos dois elevadores (um social e outro de serviço, 

sendo o último um elevador de maca), um elevador monta-carga (para facilitar o transporte de 

mercadorias, alimentos e pequenos objetos em geral, entre a área de serviço e a residencial), e 

uma escada de acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiros do Ceará (ver Anexo B), 

além disso, nas escadas foi adotada a medida de 16,5 cm para os espelhos, valor máximo 

indicado para pessoas idosas e com dificuldades de locomoção (LITTLEFIELD, 2011).  

Devido à incidência solar preponderante nas fachadas voltadas para oeste, foram pensadas 

proteções solares na forma de brises-soleis de madeira (ver Anexo G) para os apartamentos 01 e 

02 (Figura 24), fixadas na forma de placas móveis ao longo das varandas. Os brises, em 

constante mutação, visto que o morador, a seu gosto, pode deslizar as placas permitindo a 

passagem de mais ou menos luz, dão dinamicidade à fachada voltada para a área comercial 

térrea (Figura 25). Já o apartamento 03 (Figura 24) foi dotado de brises Aeroscreen Plano 

móveis da HunterDouglas para a proteção solar do dormitório voltado para oeste, o mesmo 

artifício é usado nos halls de circulação comum (Figura 24), mas com a finalidade de, garantindo 

a privacidade dos moradores, permitir uma abertura maior para a circulação de ar e a passagem 

de luz.  

 

 

 

HALL SOCIAL 

COZINHA 

Figura 23. Corte esquemático com representação da ventilação cruzada entre unidades habitacionais e áreas 
comuns de circulação. Imagem arquivo pessoal.  
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O desenho irregular das unidades, produto da forma do terreno, e da intenção de voltar o 

máximo de apartamentos para a direção leste (ventos) e garantir a ventilação satisfatória de 

todos os ambientes das unidades, resultou em diferentes soluções de apartamentos, com 

variações nos tamanhos, plantas, tipos e número de dormitórios. Além disso, dois pavimentos 

tipo foram concebidos, Tipo 01 e Tipo 02 (Figura 26), sendo no Tipo 02 (que se repete segundo a 

Figura 27) agregado um pequeno apoio de serviço, com rouparia e lavabo, que atende também 

os pavimentos Tipo 01 logo acima e abaixo do mesmo. 

 

 

Figura 25. Vista sistemas de proteção solar fachada oeste (brises-soleis). Imagem arquivo pessoal.  

Figura 24. Pavimento tipo parcial, vista sistemas de proteção solar fachada oeste (brises-soleis). Imagem arquivo 
pessoal.  

APARTAMENTO 03 

APARTAMENTO 01  

APARTAMENTO 02 

WOODBRISES  

BRISES 
AEROSCREEN 

HALL/ CIRCULAÇÃO 
COMUM  
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Figura 27. Corte esquemático com indicação dos pavimentos tipo. Imagem arquivo pessoal.  

PAVIMENTO TIPO 01  

PAVIMENTO TIPO 02 

CIRCULAÇÃO COMUM 

UNIDADES DE HABITACÃO 

Figura 26. Pavimentos tipo 01 e tipo 02. Esquema unidades de habitação, áreas comuns de circulação e áreas de 
serviço. Imagem arquivo pessoal.  

ÁREA DE SERVIÇO  

PAVIMENTO TIPO 01 

PAVIMENTO TIPO 02 
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C 

A 

B 

D 

B 

B 

B 
B 

B 

D 

CIRCULAÇÃO COMUM 

TIPO DE UNIDADE DE HABITACÃO 

Figura 28. Pavimento tipo 01, esquema de tipologias adotadas. Imagem arquivo pessoal.  

Os apartamentos possuem quatro tipologias básicas, a primeira delas (tipo A) com dois quartos, 

banheiro, lavabo, sala de estar e jantar, cozinha e área de serviço. A segunda tipologia (tipo B) 

conta com o acréscimo de mais um banheiro, a terceira (tipo C) com o acréscimo de uma suíte, e 

a última (tipo D) conta com suíte, dois quartos, banheiro, sala de estar e jantar, cozinha,  área de 

serviço e quarto de serviço com banheiro (Figura 28 e 29).  

Tal estratégia não comumente aplicada no Brasil, está fundamentada em 
instrumentos de política pública. Por exemplo, o Quinto Documento de Política 
Nacional de Planejamento Espacial da Holanda (2001) estabelece critérios de 
qualidade de projeto, incluindo o aspecto da diversidade espacial. Esse fator 
implica em composições com variações nas dimensões dos edifícios e dos tipos, 
formas e densidades das unidades habitacionais. Outro critério é a igualdade 
social, que pressupõe refletir a complexidade da comunidade envolvida e 
permitir diversas categorias de posse dos imóveis. (GUADANHIM, 2014, p.130). 

 

 

 

C 

A 

D 

B 

B 

A 
B 

B 

D 

CIRCULAÇÃO COMUM 

TIPO DE UNIDADE DE HABITACÃO 

Figura 29. Pavimento tipo 02, esquema de tipologias adotadas. Imagem arquivo pessoal.  

A 
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Todos os apartamentos foram pensados de modo a garantir a adaptabilidade e máxima 

acessibilidade aos moradores. Portas de acesso aos quartos de 80 cm e aos banheiros de 70 cm 

(80 cm no banheiro principal) assim como circulações com pelo menos 100 cm, conferem 

conforto não só aos idosos, mas a pessoas de todas as idades. Assim como o dimensionamento 

do tamanho dos ambientes e posicionamento de instalações hidráulicas em banheiros (pelo 

menos um em cada unidade) e cozinhas permitem que, com pequenos ajustes (como instalação 

de barras de apoio e reorganização dos móveis, por exemplo), o ambiente se torne adequado 

caso o morador tenha ou venha a ter que usar algum equipamento de auxílio para se locomover 

e executar as tarefas diárias, temporária ou permanentemente.  A ideia não é adaptar todas as 

unidades, mas planejá-las de modo que possam ser facilmente adaptadas em caso de 

necessidade. 

5.3.2. PAVIMENTO TÉRREO E LAZER  

Levando em consideração que, devido ao campo de visão predominantemente horizontal do ser 

humano, os pavimentos inferiores de um edifício são os que despertam maior interesse e 

impacto nas pessoas que circulam pela cidade (GEHL, 2013), os pavimentos de lazer e térreo 

foram planejados de modo a garantir essa integração entre a vida dentro e fora do edifício. 

O tratamento dos espaços de transição da cidade, em especial, os andares mais 
baixos dos edifícios, tem influencia decisiva na vida no espaço urbano. Trata-se 
da zona onde se caminha quando se está na cidade; são as fachadas que se vê e 
se experimenta de perto, portanto mais intensamente. É o local onde se entra e 
sai de edifícios, onde pode haver interação da vida dentro das edificações e da 
vida ao ar livre. É o local onde a cidade encontra as edificações. (GEHL, 2013, 
p.75). 

 

No pavimento térreo as áreas destinadas ao lobby e ao bar/café, apesar de exclusivamente para 

o uso dos moradores, se abrem para a Rua Afonso Celso através de cortinas de vidro curvas, 

protegidas da incidência solar pelo pavimento superior (Figura 30 e 31). O passeio dessa rua foi 

ampliado e o recuo da construção permitiu uma área maior de jardins, além disso, o desenho 

proposto cria recortes e espaços de permanência (Figura 32).  

Já a fachada comercial, que se abre para tanto para a Rua Afonso Celso como para a Tibúrcio 

Cavalcante, reproduz um ritmo horizontal através das portas e vitrines, e da marcação feita 

pelos pilares estruturais sacados da alvenaria (Figura 32). 

 (...) Portas de entrada, detalhes construtivos, paisagismo e áreas verdes em 
frente a casas, escritórios e instituições podem contribuir bastante para que 
haja experiências interessantes no percurso. (...) Se os edifícios tiverem uma 
expressão de fachada essencialmente vertical, as caminhadas parecem mais 
curtas e viáveis, ao passo que prédios com linhas horizontais fortes ressaltam e 
reforçam a distância. (GEHL, 2013, p.129). 
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Figura 31. Vista pavimento térreo e lazer, Rua Afonso Celso. Imagem arquivo pessoal.  

Figura 32. Perspectiva esquina entre a Rua Tibúrcio Cavalcante e a Afonso Celso, vista comércio no térreo e 
piscina no pavimento lazer. Imagem arquivo pessoal.  

Figura 30. Vista esquemática do pavimento térreo, com indicação da permeabilidade visual dos ambientes. 
Imagem arquivo pessoal.  

LOBBY/ BAR 

RESTAURANTE 

COMÉRCIO  

PERMEABILIDADE 
VISUAL 
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Na fachada voltada para a Rua Joaquim Nabuco, a segurança dos moradores e dos visitantes do 

edifício foi garantida com o uso de grades, entretanto a permeabilidade visual foi mantida e é 

enriquecida pela área reservada para jardins junto ao passeio e pelo uso da cobertura em telha 

cerâmica acima do estacionamento de visitantes, que remete a cultura vernácula e inspira o 

sentimento de conforto e pertencimento. (Figura 33) 

“(...) o julgamento leigo tende a valorizar telhados de duas águas, janelas de tamanho médio 

dispostas simetricamente, combinações variadas de materiais, formas ortogonais e tendendo 

ligeiramente à horizontalidade.” (LARA; TIBÚRCIO, 2002, p.192).  

 

No pavimento lazer, acima do térreo, o guarda-corpo de proteção de 1,60 m com mureta de 60 

cm de alvenaria e o restante em vidro também garante essa integração entre as atividades de 

quem está dentro do edifício e quem está fora, uma vez que mesmo sentado o morador pode 

visualizar o que se passa na rua. A piscina foi posicionada voltada para a rua, garantindo uma 

insolação adequada (que de outro modo poderia ser bloqueada pelo próprio prédio ou por 

edificações vizinhas) e também trazendo maior diversidade visual para quem estar do lado de 

fora (Figura 32). 

Além que querer aumentar o interesse visual para quem transita pelo local, essa permeabilidade 

visual presente nos dois primeiros pavimentos tem como intenção gerar um sentimento de 

segurança para quem usa a rua, seja os próprios moradores, que se utilizam do comércio 

próximo, sejam pessoas que moram na região, ou mesmo aquelas que estão apenas de passagem.   

Mais interessante ainda é perceber que várias outras atividades não 
relacionadas com lojas e fachadas também ocorrem nesse trecho ativo da rua. 
As pessoas falavam mais em seus celulares, paravam para amarrar os sapatos, 

Figura 33. Perspectiva esquina entre a Rua Afonso Celso e Joaquim Nabuco, vista estacionamento de visitantes e 
guarita. Imagem arquivo pessoal.  
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organizavam suas sacolas de compras e conversavam muito mais do que diante 
de fachadas passivas. (GEHL, 2013, p.79-81). 

 

5.3.3. PAVIMENTO SUBSOLO 01 E SUBSOLO 02 

Nos subsolos (Figura 34) encontra-se o estacionamento dos residentes, nele foram privilegiadas 

vagas mais largas, com pelo menos 2,50 m de largura, a maior parte delas com larguras 

superiores a 2,60 m, garantido um maior conforto ao usuário na hora de manobrar e entrar e 

sair dos veículos. Vagas reservadas para pessoas com deficiência foram colocadas junto às 

circulações, sendo destinadas aos apartamentos do 1º pavimento tipo, que já serão entregues 

com unidades adaptadas. Além do estacionamento e das áreas de serviço (lavanderia, vestiários, 

etc.), os subsolos também dispõem de depósitos, um para cada unidade de habitação, item 

adicionado ao programa devido à necessidade e desejo expressados pelo público alvo no 

questionário feito na fase de pesquisa e análise bibliográfica.  

 

5.3.4. ACESSOS E FLUXOS 

O acesso de veículos ao edifício acontece pelas três vias de forma distinta. O acesso ao comércio 

e serviços é voltado para as ruas Tibúrcio Cavalcante e Afonso Celso. Enquanto que na Rua 

Joaquim Nabuco encontra-se a guarita da torre residencial, que controla a entrada de carros ao 

subsolo pelos residentes e o acesso de visitantes ao estacionamento térreo. Já o acesso social de 

Figura 34. Vista esquemática do subsolo 01, com indicação dos ambientes. Imagem arquivo pessoal.  

ACESSO SERVIÇO  

CIRCULAÇÕES VERTICAIS  

ÁREAS DE SERVIÇO  

DEPÓSITOS RESIDENTES  
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pedestres à torre residencial pode acontecer tanto através da guarita como pela Rua Afonso 

Celso, onde um recuo para acesso de veículos com embarque e desembarque foi pensado como 

modo de reduzir o percurso que o morador ou visitante faz até as circulações verticais 01 e 02 

(Figura 35). No lobby, próximo à circulação 01 fica a mesa do segurança, que controla quem 

entra nas áreas comuns do térreo e quem tem acesso às circulações verticais que levam ao 

pavimento lazer e aos apartamentos. 

 O acesso de serviço é restrito pela guarita, e a entrada no edifício se dá por uma escada e um 

elevador de carga externos, localizado junto à torre de circulação 03, onde os funcionários 

descem ao núcleo de serviços, no subsolo 01, para que, depois de passar pela sala de controle, 

possam acessar as demais áreas sociais do edifício. 

 

 

 

 

 

 

LOBBY/ BAR  

Figura 35. Vista esquemática do pavimento térreo, com indicação dos ambientes e acessos. Imagem arquivo 
pessoal.  
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Um bom projeto habitacional é aquele que responde à diversidade das pessoas que vão ocupá-lo, 

que suporta suas diferentes necessidades ao longo da vida, decorrentes do envelhecimento, 

causadas por uma deficiência ou por alguma limitação temporária, comuns na vida de todos. A 

ideia de moradias seguras e inclusivas já começa a despertar interesse em pesquisadores, mas 

ainda não ganhou o espaço necessário dentro do mercado imobiliário nacional.  

Levando em consideração o contexto sócio econômico brasileiro, em que grande parte das 

pessoas, geralmente através de financiamentos que duram anos, tem apenas uma oportunidade 

de adquirir uma residência própria para ali permanecerem por toda a vida, um projeto flexível 

viabiliza uma condição de moradia digna e confortável. Um diferencial que pode ser muito 

valorizado por compradores que querem se prevenir da dependência, gerada por espaços 

limitadores, ao chegarem à terceira idade.  

Deste modo, o trabalho realizado busca mostrar que com pequenos cuidados, e mais atenção aos 

detalhes, novos projetos podem ser pensados e adequados às necessidades da terceira idade, ou 

de qualquer outra. Além da preocupação em seguir padrões estéticos ou inovações tecnológicas, 

ao se projetar a cidade e sua arquitetura é preciso levar em consideração o indivíduo, sua 

satisfação e todas as possibilidades e limitações ditadas pelo corpo humano. 
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ANEXO A - ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

1. ANÁLISE PLANO DIRETOR 

De acordo com o Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFOR), Lei Complementar Nº 

062/2009, o terreno se encontra dentro da Zona de Ocupação Consolidada – ZOC (Figura 36), e 

tem como parâmetros (PDPFOR, Art. 89, p.13): 

 

I - índice de aproveitamento básico: 2,5;  

II - índice de aproveitamento máximo: 2,5;  

III - índice de aproveitamento mínimo: 0,2;  

IV - taxa de permeabilidade: 30%;  

V - taxa de ocupação: 60%;  

VI - taxa de ocupação de subsolo: 60%;  

VII - altura máxima da edificação: 72m;  

VIII - área mínima de lote: 125m2;  

IX - testada mínima de lote: 5m;  

X - profundidade mínima do lote: 25m.  

 

2. ANÁLISE LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LUOS) – Lei Nº 7.987/96 

A partir dos dados do projeto foram feitas análises com relação aos indicadores urbanos de 

ocupação, adequação de uso e implantação. 

 DADOS PROJETO: 

Área do Terreno: 4.783,8 m² 

Localização: Bairro Aldeota, entre as ruas Joaquim Nabuco, Tibúrcio Cavalcante e Afonso Celso. 

Classificação Viária: Joaquim Nabuco, Tibúrcio Cavalcante – Coletoras; Afonso Celso – Local. 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS DIVISAS DOS LOTES: 

Figura 36.  Recorte do Mapa 03 – Zoneamento 

Urbano, retirado do Plano Diretor Participativo. 

Figura 37. Lote de 3 frentes , 

ilustração retirada  do Anexo 1, 

da Lei Nº 7.987/96. 
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2.2. IDENTIFICADORES URBANOS DE OCUPAÇÃO: 

2.3. ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES AO SISTEMA VIÁRIO: 

 

Classificação das atividades por grupo e subgrupo (ANEXO 6 - TABELA 6.2 – SUBGRUPO MISTO): 

CLASSE M3 – Residência multifamiliar (R.2 e R11), com comércio e serviços múltiplos (CSM.1) 

Adequação das atividades ao sistema viário (ANEXO 8 – TABELA 8.2 – SUBGRUPO MISTO): 

Via Coletora – ADEQUADO – Recuos: 7m (FRENTE), 3m (LATERAL). 

Via Local – ADEQUADO – Recuos: 5m (FRENTE), 3m (LATERAL). 

 

2.4. IMPLANTAÇÃO E OCUPAÇÃO DO TERRENO: 

Com relação à implantação do projeto foram levados em consideração os seguintes artigos: 

Art. 60.  A ocupação dos terrenos deverá respeitar as seguintes normas: 

Figura 38. Tabela 5.1: Macrozona Urbanizada – ZU, trecho retirado do Anexo 5, da Lei Nº 7.987/96. 

 

Figura 39. Tabela 8.2 Subgrupo Misto, trecho retirado do Anexo 8, da Lei Nº 7.987/96. 
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I - nas edificações com mais de quatro pavimentos as medidas de todos os recuos deverão ser 

acrescidas de 20cm (vinte centímetros) por pavimento que excederem ao quarto, medidos a 

partir do térreo;  

II - nas edificações com mais de dez pavimentos as medidas de todos os recuos, a partir do 

térreo, deverão observar a relação de 14% (quatorze por cento) da altura máxima da edificação; 

III - em todos os pavimentos a distância mínima entre blocos deverá ser igual ou superior a duas 

vezes o recuo lateral exigido considerando os acréscimos decorrentes da verticalização, para a 

classe do subgrupo de uso. 

Parágrafo único.  Na aplicação dos parâmetros estabelecidos nos incisos I e II deste artigo 

deverão ser respeitadas as alturas máximas de 13,00m (treze metros) para o piso do quarto 

pavimento e de 30,00m (trinta metros) para o piso do décimo pavimento. 

 

Art. 61.  Admitem-se recuos com dimensões variadas, desde que sejam respeitadas 

concomitantemente as seguintes condições: 

a) a média ponderada destes recuos, não seja inferior ao recuo mínimo obtido pela aplicação no 

disposto no artigo anterior; 

b) a menor distância da edificação para a divisa do lote, não seja inferior ao recuo mínimo 

correspondente à frente, lateral ou fundos para a atividade na via, sem os acréscimos 

decorrentes da verticalização. 

Art. 62.  Será permitido balanço de 1,00m (um metro), observada a altura mínima de 3,00m (três 

metros) do nível do piso do pavimento por onde existe acesso quando o recuo de frente for 

maior que 3,00m (três metros). 

Parágrafo único.  No caso do recuo ser igual ou superior a 7,00m (sete metros), o balanço poderá 

ser de 2,00m (dois metros). 
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ANEXO B - ANÁLISE NORMAS TÉCNICAS CORPO DE BOMBEIROS 

Para saber quais as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará com relação a saídas 

de incêndio da torre residencial foi feita a análise das Normas Técnicas Nº001/2008 

(Procedimento Administrativo), e Nº005/2008 (Saídas de Emergência). 

Na NT-01, observamos a classificação do edifício de acordo com o uso (Figura 40) e altura 

(Figura 41), como demonstrado abaixo: 

  

Com essas informações pôde-se analisar a NT-05 e constatar quantas e de qual tipo devem ser as 

saídas de emergência (Figura 42 e 43). 

 

 

 

Figura 41. Tabela 2: Classificação das edificações quanto à altura. Tabela retirada da Norma Técnica 

Nº001/2008, p.30. 

Figura 40. Tabela 1: Classificações e exigências em edificações e áreas de risco quanto à ocupação. 

Trecho retirado da Norma Técnica Nº001/2008, p.27.  
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Para efeito de projeto a área do pavimento foi considerada a área atendida por núcleo de 

circulação vertical.  Deste modo foram incorporadas ao projeto três escadas EP (Escada 

Enclausurada Protegida), uma para cada núcleo de circulação vertical. 

Segundo a Norma Técnica Nº005, a escada enclausurada protegida deve ser ventilada por janela 

junto ao teto ou, no máximo, a 15cm deste, com largura mínima de 80cm, com área efetiva de 

ventilação igual ou maior que 0,80m². As janelas devem ser dotadas de venezianas ou outro 

material que assegure a ventilação permanente, devendo distar pelo menos 3m, em projeção 

horizontal, de qualquer outra abertura, no mesmo nível ou em nível inferior ao seu ou à divisa 

do lote, podendo essa distância ser reduzida para 2m para caso de aberturas instaladas em 

banheiros, vestiários ou áreas de serviço, e 1,4m, se as aberturas estiverem no mesmo plano de 

parede e no mesmo nível. 

As escadas enclausuradas protegidas devem possuir ainda ventilação permanente inferior e 

superior, com área de 1,20m² no mínimo, que permita a entrada de ar puro. A inferior deve ficar 

junto ao solo da caixa da escada podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar 

intermediário entre o pavimento térreo e o pavimento imediatamente superior; e a inferior 

junto a laje de coberta do último lance da escada. 

 

 

 

Figura 42. Tabela 6: Número mínimo de saídas e tipos de escadas de emergência por ocupação. Tabela 

retirada da Norma Técnica Nº001/2008, p.25. 

Figura 43. Nota (1) retirada da Norma Técnica Nº005/2008, p.26. 
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ANEXO C - CÁLCULO DO VOLUME DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS  

 

1. CÁLCULO DO VOLUME DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS - RESIDENCIAL 

Considerando para o apartamento de luxo: 

CONSUMO DIÁRIO = 2 PESSOAS POR QUARTO = 2 x (23 quartos x 9 pavimentos) = 414 pessoas 

CONSUMO PER CAPITA = 300L x PESSOA x DIA = 300 x 414 = 124.200 L por dia 

1.1. Volume Total de Água: 

Volume de água = Consumo diário x 2 dias = 124200 x 2 = 248.400L 

OBS: No reservatório superior acrescentar RESERVA DE INCÊNDIO 

 HIDRÔMETRO (*)= 5000L + 550L por hidrante = 5000 + (550 x 39) = 26.450L 

SPRINKLERS = 11.000 L 

(*) Cada hidrômetro corresponde a um alcance de 15m de raio. 

 

1.2. Volume Reservatório Superior (Caixa D’Água) = (1/3 x 248400) + (26450 + 11000) = 

82800 + 37450 = 120.250 L = 120,25m³ 

 

1.3. Volume Reservatório Inferior (Cisterna) = 2/3 x 248400 = 165.600 L = 165,6m³ 

 

2. CÁLCULO DO VOLUME DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS - COMERCIAL 

CONSUMO DIÁRIO = 01 PESSOA A CADA 5,00M² DE LOJA 

Área total comercial: 601,85m² 

Nº de pessoas nas lojas: 601,85m² ÷ 5,00m²/pessoas = 120,37 => 121 pessoas  

CONSUMO PER CAPITA = 50L x PESSOA x DIA = 50 x 121 = 6.050 litros por dia 

 

2.1. Volume total de Água: 

Volume de água = Consumo diário x 2 dias = 6050 x 2 = 12.100L 

OBS: No reservatório superior acrescentar RESERVA DE INCÊNDIO 

Edifício comercial – Risco Classe A (*) – Reserva de Incêndio = 12.000 L 

 

(*) Classificação de acordo com o Instituto de Resseguros do Brasil – IRB. 
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2.2. Volume Reservatório Superior (Caixa D’Água) = (2/5 x 12100) + 12000 = 4840 + 

12000 = 16.840 L  

Projetados 05 caixas d’água de polietileno da FORTLEV com capacidade de 3.000 litros cada, 

totalizando um volume total de 15.000 litros.  

 

2.3. Volume Reservatório Inferior (Cisterna) = 3/5 x 12100 = 7.260 L + 1.840 L (DEFICT 

RESERVATÓRIO SUPERIOR) = 9.100 L 

Projetados 03 cisternas de polietileno da FORTLEV com capacidade de 3.000 litros cada, 

totalizando um volume total de 9.000 litros.  
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ANEXO D - CÁLCULO LIXO E GÁS RESIDENCIAL 

 

1. CÁLCULO DO NÚMERO DE BOTIJÕES DE GÁS: 

(26 kg x nº de apartamentos) / 190 kg = (26 x 90) / 190 = 2340 / 190 = 12 BOTIJÕES 

Levando em consideração a prerrogativa de que cada casa de gás só pode conter 8 botijões e 

considerando 1 m² por botijão P-190, temos: 

DUAS casas de gás com ÁREA APROXIMADA = 6 m² 

 

2. CÁLCULO DO NÚMERO DE CAMBURÕES DE LIXO: 

(15L x nº de apartamentos x 2 dias) / 200L = (15 x 90 x 2) / 200 = 2700 / 200 = 14 CAMBURÕES 

Considerando o 1 m² por camburão de diâmetro de 80cm, temos: 

ÁREA APROXIMADA CASA DE LIXO = 14 m² 
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ANEXO E – SISTEMA CONSTRUTIVO E CÁLCULO ESTRUTURAL 

O sistema construtivo adotado no empreendimento foi o concreto armado em vigas, pilares e 

laje nervurada. O pré-dimensionamento apresentado não contempla todas as situações 

encontradas em projeto, mas apresenta um quadro geral da estrutura do edifício, estabelecida 

de acordo com uma malha de 6 x 6 m. 

Uma exceção apresentada foi o cálculo da viga de transição presente no piso do pavimento lazer 

resultado da necessidade de supressão de um dos pilares da torre residencial que interferia na 

circulação de veículos do subsolo 02. 

1. PRÉ-DIMENSIONAMENTO PILARES  

A malha estabelecida de 6 x 6 m, apesar de nortear o posicionamento dos pilares não restringiu 

suas localizações, de acordo com as necessidades do projeto (como localização de circulações, 

shafts, posicionamento de vagas, etc.) e devido a composição irregular do desenho, alguns 

pilares encontram-se deslocados da malha ou fora da mesma. 

1.1. PAVIMENTOS TIPO/LAZER:  

 

Área de Influência (Ai) = 36 m² (maior – pilares centrais) 

Carga em um pilar (N) = 1 tf/m² (carga média do pav. para edificações residenciais) x Ai  

                                       N = 36 tf 

N total = N x nº de pavimentos = 36 x 10 = 360 tf  

Área da Seção do pilar TIPO (Ac) = 6 x N  = 6 x 360 = 2160cm² 

2160 cm² = b x h  

 DIMENSÕES ADOTADAS (Ac) = (30 cm x 72 cm); (25 cm x 86 cm); (46,5 cm x 46,5 cm) 

Figura 44. Esquema com localização dos pilares pavimento tipo. Imagem arquivo pessoal. 

PILARES TIPO  

PILARES NÚCLEO 

DE CIRCULAÇÃO 
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1.2. TÉRREO/SUBSOLO 01 E 02:  

 

Área de Influência (Ai) = 36 m² (maior) 

Carga em um pilar (N) = 3 tf/m² (carga média do pav. para edificações residenciais) x Ai  

                                    N = 108 tf 

N total = N x nº de pavimentos + N total (TIPO/LAZER) = (108 x 3) + 360 = 684 tf  

Área da Seção do pilar TIPO (Ac) = 6 x N  = 6 x 684 = 4104 cm² 

Ac = 4104 cm² = b x h 

DIMENSÕES ADOTADAS (Ac) = (30 cm, 137 cm); (50 cm, 82 cm); (65 cm, 65 cm) 

 

2. PRÉ-DIMENSIONAMENTO LAJES 

 

LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL (MODULAÇÃO 6 m x 6 m):  

 

h = a/40     (h=altura de inércia, a = menor lado da laje) 

h= 6/40 = 0,15 

 

Com base na analise da tabela de lajes nervuradas ATEX Brasil de intereixo 61 cm: 

 

Figura 45. Esquema com localização dos pilares térreo. Imagem arquivo pessoal. 

PILAR SUPRIMIDO  

PILARES TIPO  

PILARES NÚCLEO 

DE CIRCULAÇÃO 
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3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO VIGAS 

 

3.1. VIGAS CONTÍNUAS  

 

 

h = L/ 12,5      (h=altura da viga, L = largura do vão entre os apoios, b = base) 

b = 20 cm 

 

a) PARA VÃOS DE 6M (horizontal) 

h = 6/ 12,5 = 0,48 = 50 cm  

 

b) PARA VÃOS DE 9M (diagonal – varandas pav. tipo) 

h = 9/ 12,5 = 0,72 = 72 cm  

 

 

 

Figura 46. Tabela com especificações das lajes nervuradas de intereixo 61 da ATEX Brasil. In: 
http://www.atex.com.br/Produtos/Bidirecional. Acesso em 03 de junho de 2015.  

L 

h 

b 

Seção da viga 
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3.2. VIGA DE TRANSIÇÃO 

 

h =  √
𝑁𝐿1𝐿2

45𝑏𝐿
     

         

h=altura da viga, em cm 

b = base da viga, em cm 

L1, L2 = distância entre os apoios e ponto onde o pilar encontra a viga. 

L = largura do vão entre os apoios, em cm 

N= Carga do pilar, em kgf 

 

Obs.: N é determinado por área de influência e o número de pavimentos.  

 

Área de Influência (Ai) = 10 m²  

Carga em um pilar (N) = 1 tf/m² (carga média do pav. para edificações residenciais) x Ai  

                                    N = 10 tf 

N total = N x nº de pavimentos = 10 x 10 = 100 tf = 100.000 kgf 

 

h =  √
100000𝑥280𝑥655

45𝑥30𝑥935
  = √14.529,6 = 120,5cm = 1,21m         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  

L1 L2 
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ANEXO F – REQUERIMENTOS FUNCIONAIS E DIMENSIONAIS PARA 

ESPAÇOS ADAPTADOS À TERCEIRA IDADE 

 

Para que as pessoas consigam utilizar os equipamentos confortavelmente nos espaços 

construídos, é preciso que estes fiquem ao alcance das mãos, o que ajudará bastante nas 

tarefas cotidianas, sejam elas realizadas de pé ou sentado. Para o idoso, que geralmente 

necessita utilizar objetos que auxiliem em sua movimentação, como cadeiras de roda ou 

bengalas, a capacidade de manipulação dos equipamentos é reduzida. 

Os equipamentos de uso obrigatório nas edificações como vasos sanitários, chuveiros e 

lavatórios, devem ser corretamente posicionados pelo projetista, de modo que se determinem 

as possibilidades de utilização destes equipamentos através do alcance manual. Geralmente 

estes equipamentos são fixos e se forem bem colocados, seguindo-se os conhecimentos 

ergonômicos, diminuirá de forma considerável a necessidade de reformas futuras, 

principalmente nas áreas críticas, como o banheiro e a cozinha. Os limites de alcance 

dividem-se em duas categorias, são elas: máximo e preferencial. 

De acordo com a NBR 9050:2004 o nível dos olhos do usuário de cadeira de rodas encontra-

se em média a 1,15cm de altura. Tratando-se de um idoso em cadeira de rodas e levando em 

conta a sua visibilidade limitada, deve-se posicionar o peitoril da janela em um nível inferior a 

esta altura, para que ele consiga uma visualização mais ampla do exterior. No Brasil, em 

Figura 47. Alcance manual de uma pessoa em cadeira de rodas.  Fonte: Acessibilidade: Manual de Instruções 
Técnicas de Acessibilidade para Apoio ao Projeto Arquitetônico. In: http://pt.slideshare.net/thau/help3-
livroacessibilidade120719140531phpapp01. Acesso em 18 de junho de 2015.  
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geral, o peitoril das janelas encontra-se a 1,10m do piso, no entanto, o ideal é que a altura seja 

menor ou igual a 60 cm do chão para que a visualização externa seja plena.  

Nos corredores, deve haver uma folga de 10 cm para o deslocamento e a movimentação de 

uma cadeira de rodas padrão. Para uma circulação limitada por paredes o vão de passagem 

deve ser de no mínimo 90 cm. Segue abaixo os espaços mínimos necessários para os usuários 

de andadores, bengalas e muletas: 

Deve-se observar também o tamanho do vão da porta, para que o cadeirante passe por ela com 

tranquilidade a dimensão mínima deste vão deve ser de 80 cm. 

Segundo a NBR 9050/04 o espaço para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento 

deve ser de 1,20 x 1,20 m para rotações de 90, 1,50 x 1,50 m para rotações de 180 e para 

360 o diâmetro de 1,50 m.  

Figura 48. Espaços mínimos necessários de circulação.  Fonte: Acessibilidade: Manual de Instruções 
Técnicas de Acessibilidade para Apoio ao Projeto Arquitetônico. In: http://pt.slideshare.net/thau/help3-
livroacessibilidade120719140531phpapp01. Acesso em 18 de junho de 2015.  
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Além de garantir os espaços para a rotação mínima necessária, devem ser evitados degraus e 

desnivelamentos entre os cômodos.  

Os banheiros precisam ser amplos e contar com barras de apoio, para assegurar o equilíbrio e 

a movimentação do idoso ou pessoa com deficiência física. O box do banheiro não pode ter 

nenhuma barreira no seu acesso, como desníveis acima de 1,5 cm, e deve possuir uma área de 

transferência, com barras de apoio internas ou externas ao box e um banco para o qual o idoso 

irá se transferir. O vaso sanitário deve contar com assento removível com altura de 46 cm, 

proporcionando mais conforto, e barras de apoio em suas laterais, que facilitarão a 

Figura 49. Área de manobra cadeira de rodas sem deslocamento.  Fonte: NBR 9050:2004 

 

Figura 51. Desníveis máximos.  Fonte: Acessibilidade: Manual de Instruções Técnicas de 
Acessibilidade para Apoio ao Projeto Arquitetônico. In: http://pt.slideshare.net/thau/help3-
livroacessibilidade120719140531phpapp01. Acesso em 18 de junho de 2015.  

 

Figura 50. Área de manobra cadeira de rodas com deslocamento.  Fonte: NBR 9050:2004 
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transferência do idoso para o aparelho. A barra de apoio também se faz necessário nos 

lavatórios.   

Figura 52. Detalhes acessibilidade banheiro.  Fonte: Acessibilidade: Manual de Instruções Técnicas de 
Acessibilidade para Apoio ao Projeto Arquitetônico. In: http://pt.slideshare.net/thau/help3-
livroacessibilidade120719140531phpapp01. Acesso em 18 de junho de 2015.  
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No projeto de quartos e salas, os móveis devem estar dispostos de forma que se permita uma 

rotação de 360 pelo ambiente. As janelas devem estar de preferência nessa área de manobra, 

proporcionando um melhor alcance. 

A cozinha precisa ser estruturada de forma a permitir 

que as atividades realizadas nela, geralmente em pé, 

possam ser também realizadas na posição sentada. 

Além disso, faz-se necessário o uso de barras de 

apoio, para que os usuários de muleta possam 

executar suas atividades em pé. O espaço deve 

permitir uma rotação de 360 e indica-se também que 

os equipamentos mais frequentemente utilizados 

estejam dispostos em formação linear ou triangular, 

para poupar a energia do idoso. 

Segundo a NBR 9050:2004 os sanitários e vestiários de uso comum ou uso público devem ter 

no mínimo 5% do total de cada peça instalada acessível, sendo no mínimo uma de cada. Nos 

vestiários deve existir uma superfície para troca de roupas na posição deitada, de no mínimo 

de 0,80 m de largura por 1,80 m de comprimento e 0,46 m de altura, provida de barras de 

apoio. 

 

Na área de lazer de uso comum ou público a piscina deve ter seu acesso garantido por 

degraus, rampas submersas, bancos para transferência ou equipamentos de transferência.  

A escada ou rampa submersa deve possuir corrimãos em três alturas, de ambos os lados, nas 

Figura 53. Organização cozinha. In: 
http://www.casasegura.arq.br/casa_segur
a.html. Acesso em 18 de junho de 2015.  

 

Figura 54. Exemplo vestiário acessível com área de manobra externa. Fonte: NBR 9050:2004. 
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seguintes alturas: 0,45 m, 0,70 m e 0,92 m. A distância livre entre os corrimãos deve ser de no 

mínimo 0,80 m e no máximo 1,00 m. Os degraus submersos devem ter piso de no mínimo 

0,46 m e espelho de no máximo 0,20 m. (NBR 9050:2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Exemplo escada submersa. Fonte: NBR 9050:2004. 
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ANEXO G – PROTEÇÕES SOLARES (BRISES-SOLEIS) 

 

1. WOODBRISE – HunterDouglas, São Paulo.   

O Woodbrise é um brise feito de madeira maciça, com painéis de comprimento máximo de 1000 

mm e 1200 mm, fixados em tampas de alumínio extrudado, resistentes a impactos e intempéries, 

com abas que se integram por meio de uma barra de comando, que permite seu movimento. 

Pode ser fixado em ângulo pré-determinado em projeto ou ser móvel, manual ou motorizado. 

2. AEROSCREEN PLANO – HunterDouglas, São Paulo.   

O Aeroscreen Plano HunterDouglas possui painéis de comprimento máximo de 6000 

mm.  Sistema composto por painéis lisos ou perfurados em aluzinc, fixados sobre suportes em 

polímero especial e inseridos em tubos de alumínio extrudado, pode ser fixo ou móvel (manual 

ou motorizado).  

 

Figura 56. Exemplo Woodbrise. In: http://www.hunterdouglas.com.br/ap/br/linea/controle-solar/ufq-brises/ys-
woodbrise. Acesso em 18 de junho de 2015.  

 

Figura 57. Imagens Aeroscreen Plano. In: http://www.hunterdouglas.com.br/ap/br/linea/controle-

solar/ufq-brises/aeroscreen-plano. Acesso em 18 de junho de 2015.  
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ANEXO H – MODELO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

O presente questionário tem o objetivo de coletar informações acerca das necessidades, desejos 

e expectativas de pessoas a partir dos 60 anos. Os dados coletados servirão de base para 

elaborar um perfil de pessoas nesta faixa etária e para avaliar que elementos devem contar num 

programa de necessidades de um projeto arquitetônico de residencial multifamiliar para 

pessoas idosas no mercado imobiliário de Fortaleza. 

NOME: ______________________________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:_____________________________  (não será divulgada só para estudo) 

SEXO: (  ) M   (  ) F 

ESTADO CIVÍL: (   ) SOLTEIRO  (   ) CASADO   (   ) SEPARADO  (   ) VIÚVO 

 

01. RENDIMENTO FAMILIAR MENSAL: 

(   ) 1 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS                           (   )  3 A 6 SALÁRIOS MÍNIMOS 

(   ) 6 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS                        (   )  MAIS DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

(   )NÃO POSSUI RENDA 

 

02. EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA:    (   ) SIM     (   ) NÃO 

 

03. POSSUI APOSENTADORIA:   (   ) SIM   (   ) NÃO 

 

04. POSSUI VEÍCULO AUTOMOTOR PARTICULAR:    (   ) SIM   (   ) NÃO 

 

05. UTILIZA TRANSPORTE PÚBLICO: 

      (   ) DIARIAMENTE    (   ) EVENTUALMENTE      (   ) NUNCA 

 

06. RESIDE ATUALMENTE EM:     (   ) CASA      (   ) APARTAMENTO 

 

07. NÚMERO DE PESSOAS QUE MORAM NA SUA RESIDÊNCIA:    ______ 

 

08. POSSUI ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA:   (   ) SIM   (   ) NÃO 

      CASO POSSUA ALGUMA DEFICIÊNCIA, QUAL? 

      (  ) FÍSICA        (  ) VISUAL         (  ) AUDITIVA          (  ) OUTRA:________________________ 

 

09. NECESSITA DE AUXÍLIO MÉDICO: 
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      (  )  DIARIAMENTE       (  ) EVENTUALMENTE        (  ) NUNCA 

 

10. FAZ USO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO:  (   ) SIM    (   ) NÃO 

 

11. NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO PARA REALIZAR ATIVIDADES COTIDIANAS: 

     (   ) DIARIAMENTE         (   ) EVENTUALMENTE        (   ) NUNCA 

 

12. FAZ USO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE: 

     (  ) LAVANDERIA       (   ) FAXINA         (  ) ALIMENTAÇÃO         (  ) COMPRAS 

     (  ) OUTROS:______________________________________________________________________________ 

 

13. COSTUMA REALIZAR REFEIÇÕES FORA DE CASA: 

     (   ) DIARIAMENTE         (   ) EVENTUALMENTE       (   )NUNCA 

 

14. PRATICA ATIVIDADES FÍSICAS:  

    (   ) DIARIAMENTE         (   ) EVENTUALMENTE        (   ) NUNCA 

 

15. PRATICA OU TEM INTERESSE EM PRATICAR AS SEGUINTES ATIVIDADES FÍSICAS: 

    (   ) CAMINHADA       (   ) MUSCULAÇÃO      (   ) PILATES            (   ) IOGA          

    (   ) DANÇA                  (   ) VÔLEI                      (   ) FUTEBOL          (   ) TÊNIS  

    (   ) BASQUETE          (   ) NATAÇÃO               (   ) HIDROGINASTICA 

    (   ) OUTRAS ATIVIDADES: _______________________________________________________________ 

 

16. NOS MOMENTOS LIVRES GOSTA DEPRATICAR ATIVIDADES COMO: 

     (   ) JARDINAGEM            (   ) ARTESANATO          (   ) NAVEGAR NA INTERNET         

     (   ) PINTAR                       (   ) ASSISTIR TELEVISÃO         (   ) VIAJAR           (   )   LER      

     (   ) LIDAR COM ANIMAIS           (   ) OUTRAS: __________________________________________ 

 

17. A LOCALIZAÇÃO IDEAL PARA SUA RESIDÊNCIA SERIA PRÓXIMA A: 

   (  ) CENTROS COMERCIAIS       (  ) MERCADOS E SUPERMERCADOS       (  )  PRAÇAS  

   (  ) LABORATÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS      (  ) FARMÁCIAS       (  ) PET SHOP 

   (  ) ESTÚDIOS DE BELEZA        (  ) ACADEMIA      (  ) RESTAURANTES        (  ) IGREJA       

   (  ) OUTRAS: _______________________________________________________________________________ 

 

17. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES ATUAIS O TAMANHO DA SUA RESIDÊNCIA DEVE 

COMPORTAR: 
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    (  ) 01 QUARTO                 (  ) QUARTO C/ ESTAR ÍNTIMO       (  ) 02 QUARTOS        

    (  ) 03 QUARTOS               (  ) ESCRITÓRIO                                    (  ) 01 BANHEIRO                                  

    (  ) 02 BANHEIROS           (  ) 03 BANHEIROS                              (  ) LAVABO 

    (  ) SALA DE ESTAR          (  ) SALA DE JANTAR                          (  ) COZINHA     

    (  ) COZINHA AMERICANA C/ ÁREA DE REFEIÇÕES               (  ) DESPENSA                

    (  ) ÁREA DE SERVIÇO     (  ) OUTRO:______________________________________ 

 

18. GOSTARIA DE ACRESCENTAR ALGUMA OBSERVAÇÃO OU SUGESTÃO QUE NÃO ENCONTROU 

NO QUESTIONÁRIO? 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 


