
FLORESCER
Centro de Convivência de Idosos
 A proposta do anteprojeto inicia com a intenção de criar 
um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades 
culturais e educativas, possibilitado a socialização dos 
idosos do munícipio, prevenindo situações de risco e 
contribuindo para o envelhecimento ativo. 

FLORES TEMPEROS plantas MEDICINAIS

Pata de vaca Escova de garrafa

Ipê amarelo Quaresmeira

Margarida Dália Onze-Horas Hortênsia

Crista de Galo Espada de São Jorge Azaleia Cravo Girassol

Alecrim

Cebolinha Verde

Salsinha

Coentro

Capim-

Erva-cidreira

Carqueja

Erva-doce Guaco

Bergamoteira

Larajeira

Pitangueira

Jabuticabeira Caquizeiro

Oiti

Onze-Horas

árvores frutíferas floríferas sombra

O acesso principal (pedestres) ocorre pela Rua Conego Pollon e o 
acesso secundário (veículos e funcionários) ocorre pela Rua 
Gotardo Mazzarolo, ambas ruas de menor fluxo de veículos. 

O jardim principal foi projetado como um espaço terapeutico para 
o cultivo de temperos, plantas medicinais e flores. Buscou-se 
selecionar as espécies que os idosos costumam/costumavam 
cultivar em suas casas. Nesse espaço optou-se por ávores para 
sombreamento, criando um espaço agradável para os idosos 
trabalharem.

O Jardim  Oeste com árvores frutíferas para consumo dos 
usuários e funcionários. E o Jardim Leste foi idealizado  com 
árvores floríferas, para colorir a principal entrada do Centro de 
Convivência.

Piso intertravado

Ÿ Pssibilidades de reuso e reciclagem;

Os pisos intertravados são executados com peças modulares de 
concreto, pré-fabricadas, de vários formatos e cores. As peças 
são assentadas sobre um colchão de areia e travadas por encaixe 
e bloqueios laterais (em guias e muros).
Vantagens:
Ÿ Fácil execução;
Ÿ Durabilidade;
Ÿ Facilidade de manutenção;

Ÿ Custo baixo de manutenção;
Ÿ Permeabilidade da água das chuvas.

acessos e jardins

Fonte: PISOPAV (2020) 

de conforto ambiental/Acessibilidade

soluções 

Ÿ  Jardim Vertical;
Ÿ Ventilação Cruzada;

Ÿ Placas Fotovoltaicas;
Ÿ  Piso Tátil;

Ÿ Captação e Aproveitamento de água da chuva; 
Ÿ Painéis de madeira 
(barreira de luz solar e ventilação natural);
Ÿ  Telhado Verde;
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Centro de Convivência de Idosos

Fonte AR BONNIE

Fonte CALIBRI

Ÿ  Utiliza de cor quentes.

Ÿ  Remete ao sol e ao girassol.

Ÿ Utiliza-se de formas geométricas, 
adições e subtrações.

Ÿ Está presente no layout do jardim 
principal;

Ÿ  Foi desenvolvido com o objetivo de 
criar uma identidade visual ao projeto, 
vinculando o conceito com as formas 
arquitetônicas.

Ÿ  E também na fachada do setor 
educacional e cultural. 

DETALHAMENTO CANTEIRO 

Detalhamento canteiro

FACHADA SUL


