
Envelhecer bem-sucedido, de estímulos ao convívio so-
cial, e respeito à individualidade. 

Proporcionar sensações de pertencer ao lugar e de reco-
nhecimento como seu lar. 

COMO UMA PEQUENA CIDADE: dormitórios como ca-
sas em uma comunidade e as circulações como ruas, não 
só de passagem, mas de encontros entre os moradores. 
Centro do edifício como local de união entre as diferentes 
comunidades e o prestador de serviço, e assim, prevaleça 
o caráter residencial sobre o assistencial.

Espaços dispostos em gradação para ambiência mais fa-
miliar e acolhedora. 

INTEGRAÇÃO: criação de comércios e de espaços públi-
cos, que irão  contribuir para que diferentes faixas etárias 
usufruam do local. Permitindo que os idosos se sintam par-
te da comunidade e não isolados. 

VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERNOS em contato 
com a natureza, através de áreas arborizados de estar, la-
zer e contemplação. 

ASPECTOS CONCEITUAIS

O LUGAR

VISIBILIDADE: Local central, de grande visibilidade e con-
tato com a vida urbana, que favorecerá uma posição de 
destaque e não de isolamento à pessoa idosa. 

INTEGRAÇÃO: Região de lazer público, concentração de 
pessoas de diversas faixas etárias. Possibilita o contato e 
integração do idoso com a comunidade.

FÁCIL ACESSO: Próximo à pontos de ônibus, facilitando o 
deslocamento à diversas regiões.

CONTATO COM A NATUREZA: Presença de parques e 
praça, e dimensão do terreno, proporcionam grandes áre-
as livres para contato com a natureza. 

Localização: Centro - Parque Gonzaga | Pelotas/RS

Área total: 16.336m² dividido em três lotes

Área utilizada: 10.529 m²
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02. Setores divididos 
em blocos. Conceito 
de comunidades.

PROCESSO

6. Espelha-se o pro-
jeto de modo que o 
comércio sirva como 
barreira de ruídos. 
Cria-se uma 2ª rua.

04. Blocos de habita-
ção fragmentados, a 
fim de proporcionar 
sentido de casa para 
os dormitórios.

05. Áreas mais públi-
cas com maior trans-
parência e contato 
com a Av. D. Joaquim. 
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INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

PROJETO
PARQUE LINEAR

VIA DE FLUXO INTENSO
VIA DE FLUXO MODERADO
VENTOS DOMINANTES
RUÍDO INTENSO DE VEÍCULOS

PRAÇA COM BRINQUEDOS

ARBORIZAÇÃO
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TEMA JUSTIFICATIVA
Processo de envelhecimento da população 
brasileira crescendo rapidamente, princi-
palmente em virtude da redução dos níveis 
de fecundidade, aumento da expectativa de 
vida e queda da mortalidade. 
Mudanças nos arranjos familiares, com a 
inserção da mulher no mercado de trabalho 
e o viver em moradias cada vez menores. 

Projeto de uma Instituição pública de cará-
ter assistencial, a fim de suprir a demanda 
por espaço físico para acolher idosos em 
vulnerabilidade social.
Contemplar o uso residencial, de convivên-
cia e lazer, de modo a atender a necessida-
de de moradia combinada ao viver ativo, de 
interação social e de estímulo à autonomia. 

03. Convivência em 
posição central como 
união entre as comu-
nidades. 

01. Eixo de conexão 
entre as quadras, rua 
comercial voltada 
apenas aos pedes-
tres. 


