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A cidade não deve ser segregadora, deve proporcionar acolhimento, fácil legibi-
lidade, acessibilidade, autonomia e liberdade para o idoso, ela deve dar o direito de 
quem à fez, agora poder vive-la. Dessa forma meu projeto é para todos e não apenas 
para os idosos, já que para mim não existe diferença entre o idoso e outro indivíduo 
no direito à cidade e no exercício da cidadania.

As ações de sensibilização apresentadas nos documentos da ONU têm como ob-
jetivo incentivar a participação dos cidadãos e das comunidades locais a fim de pro-
mover a apropriação das mesmas e o engajamento na busca pelo alcance dessas no 
nível local.

RESUMO 
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The city should not be segregating, it should provide reception, easy readability, 
accessibility, autonomy and freedom for the elderly. More than that, it should give the 
right for those who made it to live in it. Therefore, my project is for everyone and not 
only for the elderly, since for me there is no difference between the elderly and another 
individual in the right to the city and in the exercise of citizenship.

The awareness raising actions presented in UN documents aim to encourage the 
participation of citizens and local communities in order to promote their ownership 
and engagement in the pursuit of their reach in a local level.
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Diferente dos países nórdicos e desenvolvidos, no Brasil por ser um país jovem, 
os problemas da interação da 3° idade com a cidade são recentes. Porem vemos cada 
vez mais essa geração de idosos envelhecendo com saúde e menos limitações físicas. 
Ainda contamos com uma parcela que recebe aposentadoria e as vezes contam até 
com economias que fizeram ao longo da vida, porem continuam tendo problemas em 
participarem ativamente da sociedade. 

Desse modo, a cidade não corresponde as necessidades dessa geração que ainda, 
muitas vezes, são vistos como inválidos e como se já tivessem contribuído o suficiente 
para a sociedade e por isso serão encostados ou terão seu retiro no subúrbio. Tal re-
alidade é um equívoco e não deve que ser mantida, já que os idosos devem participar 
ativamente da sociedade urbana, com autonomia, liberdade e sentindo-se acolhidos 
pela cidade





Sobre o tema
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Em 1997, a média da expectativa de vida para uma pessoa era cerca de 66,7 anos, 
em termos mundiais. Porém, quando se leva em consideração as condições socioeco-
nômicas e sanitárias do local os números mudam bastante, por exemplo, alguém que 
nasce no Japão tem chance de viver 43 anos a mais do que alguém que nasce em Serra 
Leoa, país africano, que tem uma expectativa de 37,2 anos . A expectativa de vida 
também mudou no Brasil e em Mianmar, país asiático, onde uma criança nascida em 
2015 pode viver 20 anos a mais do que uma nascida há 50 anos atrás. No Irã apenas 
uma em cada 10 pessoas da população tem mais de 60 anos, mas até 2050 esse nú-
mero pode aumentar para uma em cada três, ou seja, o ritmo do envelhecimento está 
muito mais rápido do que no passado .

A população brasileira também está envelhecendo e sua expectativa de vida vem 
aumentando, os dados que em 1970 eram de 52,1 anos, passou para 66,1 anos em 
1991 e depois para 67,3 anos em 2000, segundo dados preliminares . De 1940 a 2016 
a expectativa de vida do brasileiro aumentou mais de 30 anos e atingiu 76,5 anos, ago-
ra em 2019 e, por causa das diferenças regionais enormes no Brasil, em São Paulo a 
expectativa de vida ao nascer é maior do que a média brasileira, sendo de 78,87 anos .

Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, qualquer indivíduo com idade 
igual ou superior a 60 anos é considerado idoso e, por sermos um país em desenvol-
vimento, em 2012 a população brasileira com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões, 
alcançando a marca dos 30,2 milhões em 2017 . 

Baseado em todos esses dados, é possível observar a tendência de envelhecimen-
to da população. E quanto mais as pessoas chegam a idades avançadas, mais elas 
saem do enquadramento social rígido e passam a buscar novos objetivos, como es-
tudar mais, buscar uma nova carreira e muitas vezes até aventuras que não viveram 
enquanto jovens. 

Contudo, o aumento de oportunidades que surge graças ao acréscimo da expec-
tativa de vida depende da saúde com que se atinge a vetustez, uma vez que mais da 
metade da população mundial de idosos mora em países de Terceiro Mundo, onde 
ainda não foram solucionados graves problemas nesse âmbito, tornando-se esse um 
fator agravante.

No entanto, a saúde precária não significa que o idoso esteja condenado a viver 
menos, já que a maioria dos problemas de saúde por ele enfrentados é hereditário e 
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não transmissível, podendo ser prevenidos ou retardados com hábitos mais saudáveis 
e acompanhamento médico regular, além do que o ambiente pode proporcionar so-
luções e apoio, garantindo qualidade de vida e crescimento pessoal, evitando doenças 
como a depressão que atinge 9,2% dos idosos do Brasil . 

O papel do idoso na sociedade moderna mudou, mas muitas vezes ainda são vis-
tos com um olhar equivocado de que após sua aposentadoria devem se afastar da vida 
urbana e procurar seu retiro nos subúrbios da cidade. Os idosos estão perdendo seu 
espaço no meio urbano por causa do ritmo acelerado das metrópoles, como é o caso de 
São Paulo, onde os indivíduos andam estressados e sem paciência uns com os outros. 
Portanto, principalmente quando aposentados, os idosos são vistos como um proble-
ma seja por enfrentarem limitações em suas capacidades físicas e cognitivas ou por 
serem discriminados quanto ao direto à cidade. 

Isso porque muitas percepções e suposições feitas sobre pessoas mais velhas es-
tão baseadas em estereótipos ultrapassados. Na nossa contemporaneidade não exis-
te mais a pessoa tipicamente velha. Alguns indivíduos com 80 anos têm capacidade 
física e mental comparáveis a alguém com 20 anos, por exemplo, enquanto algumas 
pessoas com 60 anos precisam de ajuda para realizar tarefas simples. Entender isso 
permite quebrar as muitas barreiras que hoje limitam as contribuições e participações 
sociais que esses indivíduos podem proporcionar.

Entretanto, mesmo não sendo regra geral, a dependência do idoso pede medidas 
específicas que facilite e até estimule um estilo de vida ativo e produtivo para que o 
mesmo se sinta contribuinte, pois somente dessa maneira ele se perceberá participan-
te da sociedade e assim se reconhecerá como parte dela. Essas suposições de depen-
dência baseadas na idade do indivíduo ignoram muitas contribuições que eles geram 
para a sociedade. No Quênia, por exemplo, a idade média dos pequenos agricultores é 
de 60 anos, ou seja, eles são responsáveis por manter a segurança dos alimentos, já na 
Zâmbia cerca de 1/3 das mulheres idosas são as principais fornecedoras e cuidadoras 
dos netos que ficaram órfãos por causa dos surtos de HIV ou porque os pais migraram 
em busca de trabalho  . 

O envelhecimento nada mais é do que o acúmulo de uma grande variedade de 
danos moleculares e celulares que com o tempo leva a uma perda gradual nas reservas 
fisiológicas e aumenta o risco de contrair doenças . E mesmo que todos passem por 
isso, muitos indivíduos ainda não se aceitam como idosos e isso ainda é um grande 
tabu. Erroneamente continuamos a associar a imagem do idoso como alguém com 
pouca ocupação e que já participou o suficiente da comunidade.

Contudo, mesmo muitas vezes ignorados, os mais velhos fornecem apoio emocio-
nal e conselhos em momento de estresse e tensão. O idoso está no auge do conheci-
mento e estimular o convívio intergeracional só agrega a todos, seja pela companhia 
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e pela sensação de sentir-se participativo ou pelas lições e conselhos aprendidos. O 
sentimento de exclusão ou de falta de oportunidades de participação na comunidade 
está associado à alienação, isolamento e solidão, que muitas vezes resultam em pro-
blemas de saúde e bem-estar.

Os idosos são cobrados a serem ativos e continuarem produtivos, enquanto a ci-
dade que deveria proporcionar isso, como São Paulo, por exemplo, apenas 3% deles 
conseguem atravessar a rua no tempo estipulado pelo farol, pois a velocidade dos 
semáforos é de 4,3 km/h, enquanto a velocidade média de um idoso é de 3km/h. Por-
tanto, ao invés de estimular a caminhabilidade, para trazer mais disposição, saúde e 
equilíbrio emocional, acaba-se gerando espaços públicos mal ocupados que fazem do 
idoso uma vítima fácil.

Entre 500 cidades, em 37 países que integram a rede de “Cidade Amiga do Idoso”, 
baseado no projeto criado pela OMS, há apenas duas brasileiras que fazem parte do 
“clube”, Veranópolis e Porto Alegre, ambas no Rio Grande do Sul. Ao invés de oferecer 
calçadas acessíveis, bem revestidas e sem degraus, deixamos que bares ocupem toda a 
calçada e eliminamos sombras e assentos públicos. Tudo isso porque diferentemente 
dos países desenvolvidos nós envelhecemos, mas não enriquecemos, portanto, ainda 
não damos a devida importância para essas discussões, já que temos problemas pri-
mários que ainda não foram solucionados.

A cidade não deve ser segregadora, mas sim proporcionar acolhimento, fácil le-
gibilidade, acessibilidade, autonomia e liberdade para o idoso. Ela deve dar o direi-
to de quem a fez, agora poder vivê-la. A evolução tecnológica também favorece com 
recursos de apoio, que estão cada vez mais funcionais e acessíveis que no passado, e 
vão desde aparelhos auditivos até sistemas de monitoramento para que em caso de 
emergência os contatos sejam avisados. Isso significa que as políticas não devem mais 
ser orientadas pelo modelo social ultrapassado do envelhecimento e sim aproveitar as 
novas oportunidades que essas abordagens inovadoras proporcionam.

Ambientes urbanos amigáveis ao envelhecimento garantem que o idoso possa 
continuar contribuindo positivamente na velhice, o que atrasa a necessidade de cui-
dados institucionais e reduz os custos de saúde e assistência social. A partir desses 
fatores, o sítio escolhido foi um lote na rua Augusta, por ser em frente ao Parque 
Augusta, já que a arborização auxilia na qualidade do ar e no conforto térmico. Tam-
bém por ser uma rua boemia, com muitos bares e restaurantes consagrados e casas 
noturnas que auxiliam na distração e lazer dos idosos, além de ser próxima ao centro 
da cidade, fazendo o resgate da memória da metrópole e do usuário, com o acréscimo 
de ser atendida por linhas do metrô e de ônibus.
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O tema na cidade
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Entre as muitas ruas e avenidas da cidade de São Paulo, a rua Augusta está entre 
as mais famosas por sua reconhecida vida noturna. É um ícone para quem busca di-
versão, interação e socialização. A rua Augusta também é uma importante via arterial 
que liga os Jardins ao Centro da cidade. Desde o seu início na Rua Martins Fontes com 
a Martinho Prado e Praça Roosevelt até o cruzamento com a Avenida Paulista ela é 
caracterizada por uma subida e, a partir desse ponto, começa a descer até o seu térmi-
no na rua Colômbia, que nada mais é que uma continuação da via, com outro nome.

Atualmente, o trecho da Praça Roosevelt até o cruzamento com a Paulista é co-
nhecido como um dos pontos de meretrício da cidade, contando com boates, saunas 
e casas de espetáculos. Já no restante da sua extensão a rua é composta por bancos, 
lojas e boutiques de alto nível, teatros, restaurantes de luxo e cinemas, dando um as-
pecto mais nobre à via, principalmente por conta de suas travessas como a alameda 
Santos, a rua Oscar Freire e a Estados Unidos, por exemplo.

Segundo o livro “Rua Augusta- A Calçada da Glória”, escrito por Cleber Ragazzo, 
as primeiras referências à atual Augusta são datadas de 1875, quando a rua ainda era 
uma trilha que ligava a entrada da Chácara do Capão, atual Rua D. Antônia de Quei-
roz, com a antiga Estrada Real Grandeza, atual Avenida Paulista. Em 1891 aconteceu 
a primeira prolongação da via, chegando ao centro, na atual Rua Caio Prado. Anos 
depois, entre 1910 e 1912, aconteceu uma nova obra de prolongamento, dessa vez 
chegando até a Rua Álvaro de Carvalho. Do outro lado da via, sentido Jardim América, 
o prolongamento só foi oficializado em 1914, chegando a atual rua Estados Unidos.

Na década de 60 a rua Augusta era um espaço de liberdade onde era possível 
transgredir algumas normas e regras sociais. O local, por muito tempo, serviu como 
vitrine para a alta sociedade paulistana, onde os jovens podiam passear, ver os lança-
mentos de moda, namorar, dançar, andar sem compromisso e interagir. Aos sábados 
a rua se tornava um boulevard com mais de três mil metros de extensão, 18 travessas 
e a Paulista para cortá-la.

Apesar disso, a região da Baixa Augusta é extremamente movimentada durante 
toda a semana, dezenas de festas acontecem por lá contemplando todos os gostos e es-
tilos, formando um outro universo dentro da cidade e por volta dos anos 2000 voltou 
a fazer parte da vida noturna dos jovens paulistas.
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Figura 01 |  Rua Augusta com paralelepípedos e linha de ônibus elétrico, década 
de 60. Disponível em: < http://www.saopauloinfoco.com.br/rua-augusta/> Acesso 
maio de 2019

Figura 02 |  Rua Augusta nos anos 60.  Disponível em: < http://www.
saopauloinfoco.com.br/rua-augusta/> Acesso maio de 2019
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Situado na Rua Augusta, o quadrilátero de 24.603 metros quadrados, entre as 
ruas Caio Prado, Marquês de Paranaguá e Cerqueira César, no bairro da Consolação, 
era de propriedade de Dona Veridiana Valéria da Silva Prado e foi cedido a Associação 
Instrutiva da Juventude Feminina, 1907. Sediou o Colégio Des Oiseaux, instituição 
educacional das freiras agostinianas, que após cinco anos foi demolido ilegalmente. 
Na década de 1970, abrigou o colégio e curso pré-vestibular EQUIPE, na Rua Mar-
quês de Paranaguá, e em 1980 abrigou o Projeto SP, que promoveu apresentações de 
diversas bandas como Capital Inicial, Blitz, Titãs, Paralamas do Sucesso, entre outras, 
em sua estrutura coberta por lona, como se fosse um circo. 

Em 1996, o terreno foi adquirido pelo ex-banqueiro e incorporador Armando 
Conde e finalmente, em 2001, a Associação de Moradores do Bairro Cerqueira Cé-
sar, SAMORCC, através da sua então presidente, iniciou um abaixo assinado, pedindo 
para que a área fosse destinada a Parque Público Municipal. Em 2004, o bosque de 
Mata Atlântica, existente em parte do terreno, foi tombado pelo CONPRESP a pedido 
da Associação de Moradores, em virtude da relevância da fauna e da diversidade ar-
bórea e arbustiva existente.

Em 2006, a pedido da SAMORCC, começou a tramitar na Câmara Municipal de 
São Paulo, o projeto de lei 345/2006, de autoria dos vereadores Juscelino Gadelha e 
Aurélio Nomura, que propunha a criação do Parque Municipal Augusta na totalidade 
do terreno e após intensas pressões de grupos ativistas defensores do Parque Augusta 
sem Prédios, a Câmara Municipal de São Paulo, aprovou, em duas votações, o Projeto 
de Lei 345/2006 e enviou a Lei Ordinária Municipal 15.941 ao prefeito Fernando 
Haddad, que a sancionou em 23 de dezembro de 2013.

Por fim, em agosto de 2018, terminaram as disputas em torno da apropriação do 
espaço urbano tornando-se, finalmente, um bem público e comum que após décadas 
de impasse fez com que o último bosque central da cidade prevalecesse com sua fun-
ção ambiental e cultural ao invés de ser explorado para a construção de torres. Mesmo 
após a decisão do projeto os trabalhos não terminaram, ativistas, coletivos e pessoas 
da cidade toda se organizam para afirmar o desejo de transformar o parque não em 
um equipamento privado ou estatal, mas comunitário.
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Figura 03 |  Esquina da Alameda Lorena, meados dos anos 60. Disponível em: < 
http://www.saopauloantiga.com.br/rua-augusta-anos-60-e-2012/> Acesso maio de 
2019

Figura 04 |  Esquina da Alameda Lorena, em 2012. Disponível em: < http://
www.saopauloantiga.com.br/rua-augusta-anos-60-e-2012/> Acesso maio de 2019
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Estudos de caso
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Vila dos Idosos
VIGLIECCA&ASSOCIADOS

Local: São Paulo, SP

Data: 2003-2007

Cliente: COHAB-SP

Área de intervenção: 7.270 m²

Área construída: 8.290 m² 

Este projeto, pioneiro na cidade de São Paulo, responde às reivindicações do Gru-
po de Articulação para Conquista de Moradia dos Idosos da Capital (GARMIC), fun-
dado em 2001, que atua em parceria com o Conselho Municipal do Idoso. O programa 
Vila dos Idosos faz parte do programa Morar no Centro, iniciativa da Companhia Me-
tropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), órgão encarregado de dar resposta 
às demandas de habitação social na cidade de São Paulo.

O programa consiste em 145 unidades (57 apartamentos de um dormitório de 
42m² e 88 monoambientes de 30m²), 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. Organizado em quatro pavimentos, com duas 
caixas de circulação verticais com escadas e elevadores, possui 25% das unidades já 
adaptadas a portadores de deficiências físicas, e as outras facilmente adaptáveis, caso 
seja necessário.

O conjunto está localizado no Bairro Pari, vizinho da Biblioteca Pública Adelpha 
Figueiredo, perto do centro da cidade, com excelente acessibilidade às diversas linhas 
do transporte público. O objetivo do projeto é promover a maior quantidade e varie-
dade de contatos de vizinhança dentro do conjunto e entre ele e a cidade. As circula-
ções horizontais estão concebidas como espaços coletivos de encontro assim como os 
bancos frente às portas dos apartamentos que adquirem uma dimensão de focos de 
interação coletiva.
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Figura 05 |  Render vista da fachada. Disponível em: < http://www.vigliecca.
com.br/pt-BR/projects/elderly-housing/> Acesso maio de 2019

Figura 06 |  Render pátio interno. Disponível em: < http://www.vigliecca.com.
br/pt-BR/projects/elderly-housing/> Acesso maio de 2019

Figura 07 |  Croqui plantas apartamentos. Disponível em: < http://www.
vigliecca.com.br/pt-BR/projects/elderly-housing/> Acesso maio de 2019
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Casa para a Terceira Idade

BCQ Arquitectes

Localização: Barcelona, Espanha

Área: 1144 m²

Ano do Projeto: 2008

O objetivo principal era realizar um edifício confortável para os idosos, um espaço 
no qual os usuários estivessem confortáveis, um lugar onde possam se identificar. Por 
esta razão, optou-se pela escolha de materiais e acabamentos conhecidos, aconche-
gantes e confortáveis - tais como a cerâmica e madeira.

A forma do edifício em planta é cuidadosamente adaptada para o espaço disponí-
vel em um dos canteiros dos Jardins do Príncep de Girona. O edifício está planejado 
com uma estrita relação com o parque. Um volume que participa da linguagem, dos 
materiais e do funcionamento do parque. De fato, é comum pensar o edifício como um 
pavilhão no parque, um mirante a partir do qual os usuários podem dominar visual-
mente atividade do entorno, no parque e na rua.

As fachadas maiores, com grandes aberturas e brises em madeira, buscam um 
certo parentesco com os pavimentos de madeira e o mesmo mobiliário urbano do 
parque.
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Figura 08 |  Vista edifício. Disponível em: < http://www.vigliecca.com.br/pt-
BR/projects/elderly-housing/> Acesso maio de 2019

Figura 09 |  Vista varanda. Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/
br/01-120183/casa-para-a-terceira-idade-slash-bcq-arquitectes> Acesso maio de 
2019
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Centro de Repouso para 

idosos de Burlada
MAGMA ARQUITECTURA e JOKINE CRESPO

Ano: 2011

Tipo de projeto: Institucional

Materialidade: Tijolo e Madeira

Estrutura: Concreto e Madeira

Localização: Burlada, Navarra, Espanha

O Centro Municipal de Repouso está no centro de Burlada, junto à igreja de San 
Juan Bautista. Ocupa uma importante área no térreo e um sótão de um edifício de 
habitações. Dispõe de uma praça pública que atua como átrio de entrada do próprio 
centro e também do bar-cafeteria do edifício. 

O Centro invade a praça com um deck de madeira. A intenção do projeto é funda-
mentada na busca da intercomunicação dos idosos presentes no centro e sua relação 
com o entorno e seus vizinhos. Para isso, todo o Centro é organizado através de uma 
parede sinuosa de 15 metros lineares de madeira, que absorver os pilares e as insta-
lações existentes, e separa os espaços servidores (banheiros, armazéns, instalações, 
etc.), que ficam no interior do local, dos espaços de encontro do Centro, que ocupam 
toda a fachada perimetral. Todas as grandes aberturas existentes na fachada são tra-
tadas da mesma maneira, construindo marcos que marcam os visuais cruzados entre 
o interior e o exterior, que inter-relacionam os usuários, no interior, com os passantes 
do exterior.
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Figura 11 |  Planta baixa. Disponível em: < https://www.archdaily.com.br/
br/01-41889/centro-de-repouso-para-idosos-de-burlada-magma-arquitectura-
jokine-crespo/burlada-center-for-the-elderly_magma-arquitectura-1//> Acesso 
maio de 2019

Figura 10 |  Entrada principal. Disponível em: < https://www.archdaily.com.
br/br/01-41889/centro-de-repouso-para-idosos-de-burlada-magma-arquitectura-
jokine-crespo/burlada-center-for-the-elderly_magma-arquitectura-1//> Acesso 
maio de 2019



26



27

Projeto
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A Organização Mundial da Saúde, define o idoso como aquele indivíduo com 60 
anos de idade ou mais. Partindo disso, o meu interesse primário são os idosos produ-
tivos, ou ativos, aqueles que possuem uma certa independência.

Na minha visão, a cidade não deve ser segregadora deve proporcionar acolhimen-
to, fácil legibilidade, acessibilidade, autonomia e liberdade para o idoso, ela deve dar 
o direito de quem à fez, agora poder vive-la. Dessa forma meu projeto é para todos e 
não apenas para os idosos, já que para mim não existe diferença entre o idoso e outro 
indivíduo no direito à cidade e no exercício da cidadania.

Para a proposta projetual em atividade II, foi pensado um programa complexo 
que inclua habitação, serviços, sistema de transporte e espaços de lazer, formando 
assim um recorte de cidade que seja acessível e promova a mobilidade com programa 
voltado para o idoso.

O lote escolhido na Rua Augusta era a melhor opção para que o idoso usufruísse 
da infraestrutura urbana da cidade. Assim ele estaria próximo de estações de metrô, 
pontos de ônibus, museus, teatros, bares e restaurantes consagrados além de estar 
em uma localização privilegiada em frente ao Parque Augusta que após a reforma 
será uma grande potencialidade, por ser um grande parque público, contribuir para a 
arborização da área e oferecer opções de lazer gratuitas além de um espaço protegido 
e relaxante no meio da cidade a poucos quilômetros do centro da cidade.

Durante o semestre foi realizado mapas de levantamento da área. Foi feito o le-
vantamento de equipamentos de saúde, como hospitais, UBS’s, postos médicos e am-
bulatórios. Assim como equipamentos de lazer, linhas e postos de ônibus e estações 
de metrô, como será observado em seguida.
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Subsolo

O subsolo do projeto é para uso do residencial, comercial e do hotel. Além de va-
gas para deficientes, existe também duas vagas para ambulâncias, possibilitando que 
o condomínio residencial tenha ambulâncias particulares oferecendo esse conforto 
para os moradores. Outro diferencial são as vagas de car sharing que estimula os mo-
radores e usuários do projeto não terem carro próprio.

 Todos contam com sistema de valet, e o hall das circulações verticais conta com 
uma área para espera do seu veículo.
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Térreo

O térreo é composto por uma rua interna compartilhada, exclusiva para embar-
que e desembarque, para que principalmente os idosos tivessem mais segurança para 
utilizarem os transportes coletivos privados, como uber e taxi. Essa rua compartilha-
da também forma uma espécie de boulevard, com comércios e serviço. 

Para a pavimentação do térreo foi escolhido um piso seco, para que não interferis-
se na mobilidade de cadeirantes e deficientes físicos, e para melhorar a qualidade do 
ambiente, principalmente a térmica, foi proposto uma arborização que proporcione 
grandes sombras. O térreo ainda conta com uma farmácia, uma padaria, um café com 
área externa, a recepção do espaço saúde e o hall social do edifício residencial, do co-
mercial e o hall do hotel.
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1° pavimento

No 1º pavimento do edifício residencial é o espaço saúde, um espaço composto 
por uma área de SPA, com ofurô, sauna e salas para massagem e acupuntura. Uma 
área de check up esportivo com consultórios médicos para avaliação física, médica, 
nutricional e funcional. Uma área de musculação e aeróbico e um espaço para fisio-
terapia.

Já o 1º pavimento do edifício comercial é o Laboratório de Análises Clínicas que 
é acessado pela mesma circulação vertical das salas comerciais e conta com salas de 
coletas, área administrativa e a área de lavagem, esterilização e análises dos exames.
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Pavimento tipo

No pavimento tipo do residencial as plantas são mistas, ou seja, no mesmo pavi-
mento existem unidades de 1 dormitório, 2 dormitórios e plantas de Studio. O pavi-
mento conta com duas circulações verticais, pois como o edifício tem um recorte no 
centro da fachada os andares nem sempre são contínuos. As unidade de 2 dormitórios 
contam com varanda gourmet e tem suas aberturas dos quartos voltada para o Parque 
Augusta, que é a fachada norte, portanto para proteger do sol e dar mais privacidade 
foi proposto venezianas camarão piso-teto, já as unidades Studios e 1 dormitório tem 
suas aberturas voltadas para a rua interna do projeto e, novamente, para dar mais 
privacidade e manter a mesma linguagem da outra fachada foi proposto  venezianas 
camarão.

No pavimento tipo do comercial são salas comerciais com 35m² e cada andar con-
ta com dois núcleos de circulações verticais, sendo que apenas um núcleo de elevador 
dá acesso para os andares comerciais e o outro passa fechado até o hotel, mas ambas 
as escadas de emergência servem como rota de fuga.
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Pavimento intermediário

No pavimento intermediário do edifício residencial é o primeiro pavimento onde 
ocorre o recorte do edifício, nele acontece os usos comuns do edifício, como um grande 
espaço de estar e convívio, sendo um interno e outro externo, para estimular o contato 
dos moradores e assim evitar doenças como a depressão. Duas salas para atividades 
em grupo como cursos e aulas, uma sala de cinema e um espaço de beleza para que o 
morador possa chamar seu cabelereiro para atendimento a domicílio e ter um espaço 
preparado para tal. Além de um salão de festas para jantares e reuniões grandes que 
não caibam na unidade do morador.

No edifício comercial o pavimento tipo continua se repetindo. 
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Pavimento tipo

O pavimento tipo durante todo o recorte do edifício residencial.

O pavimento tipo do edifício comercial com as salas comerciais de 35m².
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Pavimento tipo

O ultimo pavimento tipo durante o recorte do edifício residencial.

O pavimento tipo do edifício comercial com as salas comerciais de 35m².
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Pavimento tipo

O pavimento tipo após o recorte do edifício residencial.

O pavimento tipo do edifício comercial com as salas comerciais de 35m².
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Pavimento de transição

A cobertura do edifício residencial conta com painéis fotovoltaicos e área para as 
condensadoras dos ares condicionados.

O pavimento do edifício comercial é um bar que efetua a transição entre os pavimentos 
do edifício comercial salas comerciais e o hotel. O bar é dividido em três ambientes, 
uma área de bar, uma área de mesas e a área da cozinha.
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Pavimento tipo

O barrilete do edifício residencial.

O pavimento tipo do hotel, que são os ultimos cinco andares do edifício comercial, é 
composto por 12 unidades para duas pessoas e as duas unidades dos extremos com a 
possibilidade para quatro.
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Área técnica

O barrilete do edifício comercial e o heliponto.
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Cortes

Corte longitudinal edifício residencial

Corte longitudinal edifício comercial
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Elevações residencial

Elevação Vista Augusta

Elevação rua interna
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Elevações comercial

Elevação Rua interna

Elevação fundos
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Elevações laterais

Elevação lateral 1

Elevação lateral 2
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Considerações finais
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Mesmo se tratando de um tema muito atual, ainda existe pouco material sobre 
o assunto, são apenas dados estáticos, mas pouca coisa já foi aplicada no Brasil no 
quesito de arquitetura e urbanismo. O trabalho desenvolvido foi indispensável para o 
entendimento desse grupo e perceber que a sociedade tem envelhecido cada vez mais 
com saúde e disposição para continuar produzindo ou mesmo contribuindo com a so-
ciedade e em uma cidade que tem espaço para todas as tribos, como é São Paulo, seria 
hipocrisia não ter espaço para os idosos.

Ao fim de toda a pesquisa, se revela bastante clara a necessidade de mudanças que 
favoreçam os idosos, facilitem e estimulem o viver deles na cidade. Vale ressaltar a 
importância do engajamento da população para levar propostas urbanísticas adiante 
a fim de solucionar os problemas de mobilidade e proporcionem espaços públicos de 
qualidade, pois caso contrário essa população continuará seu processo de degradação 
como se ninguém fosse atingir essa faixa etária. 

Quando finalizada a proposta projetual foi apresentada em uma banca exami-
nadora, onde foram realizados alguns comentários sobre a solução arquitetônica e 
uma crítica sobre como a conexão do projeto com o Parque Augusta poderia ser mais 
forte. Em contrapartida tiveram elogios sobre a complexidade do projeto e o desen-
volvimento de um programa dedicado ao idoso, mas feito de forma discreta o que não 
gerou uma guetificação, sendo o ponto alto do meu projeto. Todo o trabalho final de 
graduação, sem dúvida alguma, será levado adiante em minha carreira profissional e 
nas minhas futuras atuações na cidade que vivemos. 
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