
ÁREA TOTAL EXISTENTE: 
7930,89 m²

ÁREA TOTAL MANTIDA: 
4474,12 m²

ÁREA TOTAL FINAL:
6738 m²

NOVA RUA 
DE SERVIÇOS
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POTENCIALIDADES
Considerável área verde para criação de espaços de lazer e convívio externo; 

Grandes massas verdes o que proporciona um melhor microclima local; 

Boa localização na cidade, estando em uma avenida muito importante, o que 

possibilita um bom desenvolvimento de comércio e serviços;

FRAGILIDADES
SSuperlotação, impossibilitando uma boa qualidade de vida;

Áreas verdes mau utilizadas devido a falta de acessibilidade nestes espaços, 

sendo assim, não existindo áreas de lazer e convívio externo;

Implantação inadequada:

Edificações muito próximas, impossibilitando uma boa ventilação e 

iluminação natural nos ambientes;

SSetores dispersos e desconexos, causando uma locomoção e circulação 

inadequada no local;

Falta de recursos financeiros para a manutenção dos espaços;

Avenida Geradora de Poluição Sonora.

A partir das análises  do lugar, foi possível identificar diversos problemas relacionados a implantação e setorização do local. Contudo,  para que se 

consiga proporcionar uma melhor qualidade de vida para as acolhidas, se faz necessário reorganizar esta implantação, onde permanece apenas o 

prédio 01 e o prédio 02.Os prédios 01 e 02 são os que possuem uma maior carga histórica no local, pois  foram os primeiros a serem construídos 

logo que o Lar se mudou para a Avenida Hélvio Basso. Os demais prédios, foram construídos ao longo dos anos como puxadinhos e sem projeto 

ararquitetônico. A partir disto, o local começou a enfrentar diversos problemas de circulação, locomoção, acessibilidade e conforto ambiental.

Agora, o terreno de intervenção recebe apenas um edifício que comportará novos dormitórios, cozinha industrial, padaria, refeitório e toda a parte 

de saúde.Para que todos os serviços dentro do Lar funcionem bem, foi necessário criar uma rua dentro do terreno, onde será responsável pelo 

fluxo de carga e descarga do setor de serviços, como também será responsável pela entrada e saída de ambulância.Sendo assim, esta nova 

implantação permitirá um maior afastamento entre os prédios e também uma melhor organização de setores e fluxos. Para o prédio 02 o qual está 

localizadalocalizada a capela, buscou-se  não intervir. Já para o prédio 01, ocorreram algumas intervenções bem significativas visando sempre o conforto 

ambiental e qualidade de vida no localPara o novo prédio  buscou-se utilizar simetria, ritmo e eixos do prédio existente tanto em planta como em 

volume. Para o mesmo, está sendo utilizado pilar metálico de 30x30 com seção H, e viga metálica de 30x45 com seção I, distribuídos em uma 

malha de 12m x 10m possuindo balanços de até 4 m. Para o fechamento, está sendo utilizado Steel Frame e placa cimentícia para paredes externa 

ee para paredes internas, Steel Frame e placas de gesso. A escolha do Steel Frame se dá por ser executada de forma rápida, por ser uma estrutura 

leve, sustentável, por possui menor custo, por possuir diversos tipos de acabamentos e proporciona ótimos níveis de isolamento térmico e 

acústico.

A Psicologia Ambiental tratando a questão das cores e do contato com a natureza, será o maior aliado para proporcionar o que tem de mais valor 

neste projeto, que é a qualidade de vida nos espaços do Lar das Vovozinhas.

Palavras Chaves: SEGURANÇA, AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA E ACESSIBILIDADE.

DIRETRIZESA partir das análises  do lugar, foi possível identificar diversos problemas relacionados a implantação e setorização do local. Contudo,  para que se 

consiga proporcionar uma melhor qualidade de vida para as acolhidas, se faz necessário reorganizar esta implantação, onde permanece apenas o 

prédio 01 e o prédio 02.Os prédios 01 e 02 são os que possuem uma maior carga histórica no local, pois  foram os primeiros a serem construídos 

logo que o Lar se mudou para a Avenida Hélvio Basso. Os demais prédios, foram construídos ao longo dos anos como puxadinhos e sem projeto 

ar

CONCEITO
e para paredes internas, Steel Frame e placas de gesso. A escolha do Steel Frame se dá por ser executada de forma rápida, por ser uma estrutura 

leve, sustentável, por possui menor custo, por possuir diversos tipos de acabamentos e proporciona ótimos níveis de isolamento térmico e 

acústico.EVOLUÇÃO
ÁREA TOTAL MANTIDA: 

4474,12 m²

POTENCIALIDADES

FRAGILIDADES

ZONEAMENTO PROGRAMA


