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Resumo

Levando em consideração o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, é importante pensar na qualidade do viver dos idosos 
nesse período. Com o avanço da idade, é comum que nem todos os idosos tenham família ou algum responsável disponível para que se tenha 
os devidos cuidados necessários. Diante disso, é natural que se recorra a internação em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 
onde espera-se ter a devida atenção e cuidados necessários. No entanto, a estadia nessas instituições nem sempre é servida de espaços 
ou atividades que atraem a atenção desse público e que melhorem a condição do viver nesse local. O Asilo Rio Branco em Aracaju, é um 
forte exemplo dessa situação. Além de possuir pouca oferta de atividades de lazer, seu extenso terreno, inserido em um contexto urbano com 
predominância do uso residencial, é subutilizado, não dispõe de estrutura de lazer e existem poucos incentivos que estimulem a interação 
entre os internos e a comunidade local. Assim, propor um local, como um jardim terapêutico, onde os idosos possam utilizar para atividades 
como exercícios físicos, conversar, relaxar e se divertir é uma das possibilidades para o uso de uma parte da área subutilizada desse terreno. 
Diante do exposto, o objetivo do trabalho é propor um jardim terapêutico para o Asilo Rio Branco através da criação de espaços, instalação 
de mobiliários, estruturas e equipamentos urbanos que garantem a acessibilidade do usuário, bem como do plantio de espécies vegetais 
adequadas ao clima da cidade. Através de visitas à instituição, conversas com funcionários e residentes, bem como observações do entorno, 
analisou-se todo contexto urbano e funcionamento do asilo para que as melhores estratégias e soluções fossem aplicadas ao local. Dessa 
forma, o Jardim Terapêutico conta com seis espaços (Convívio, Saúde, Integração Família, Integração Comunidade e Bem-Estar), que possuem 
características contemplativas, facilitam a sociabilidade, estimulam a prática de atividades físicas e outras que serão apresentadas ao longo do 
trabalho. 

Palavras-chave: Jardim Terapêutico. Asilo Rio Branco. Idoso.
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A população brasileira vem sendo modificada pelo processo 
de envelhecimento, causado tanto pela redução da fecundidade, 
quanto pelo aumento da qualidade de vida. Os avanços na área da 
saúde, nos sistemas de saneamento básico e até mesmo nos níveis 
de escolaridade também são fatores contribuintes. De acordo com a 
Agência de Notícias do IBGE (2018a), em 2017, o número de idosos 
no país chegou a marca de 30,2 milhões, com a média de idade 
de 76 anos. Ainda segundo a mesma Agência de Notícias (2018b), 
a projeção estimada, é que em 2060, esses números tendam a 
aumentar e o país terá mais idosos que crianças. O estudo calcula que 
neste ano, um quarto (25%) da população terá mais de 65 anos. Assim, 
se de um lado temos os brasileiros vivendo por mais tempo, por outro, 
a qualidade do viver nesse período, principalmente após os 65 anos, 
é preocupante.

A partir dessas informações, é sabido que uma boa parte dos 
idosos acabam desenvolvendo doenças crônicas e degenerativas, 
ocasionando o comprometimento das suas capacidades 
funcionais, gerando assim, um aumento no grau de dependência e, 
possivelmente, a perda parcial ou até total de sua autonomia.

Diante de tal situação, este público necessitará de um maior 
cuidado e atenção da família, do cônjuge ou de um cuidador, para o 
auxílio em suas atividades de vida diária (AVD). Entretanto, a depender 
do grau de dependência que ele possui, a estrutura em sua residência 
pode não ser suficiente para suprir as suas necessidades reais, visto 
que, em algumas vezes, este espaço não é adaptado para o uso do 
idoso, gerando dificuldades de locomoção e é o principal causador de 
acidentes domésticos, como as quedas, por exemplo. 

A partir dessas condições, surge a possibilidade de 
internação em instituições de longa permanência para idosos (ILPI), 
onde a família recorre a essa alternativa, não somente pelos motivos 

de saúde, como também por questões financeiras, indisponibilidade de 
tempo ou, até mesmo, falta de preparo e informação sobre os cuidados 
requeridos. O asilamento vem como uma garantia de que o cuidado 
se dará de forma efetiva, profissional e que, caso ocorram alterações 
no quadro de saúde, estas sejam previamente identificadas e sanadas 
(Santos, 2013).

Segundo o Centro de Inovação SESI, 2018, os dados 
levantados pelo Ministério do Desenvolvimento Social indicam que, 
desde 2012, o número de idosos em instituições de longa permanência 
cresceu em 33%, atingindo em 2017, aproximadamente 61.000 de 
institucionalizados. No entanto, este feito pode trazer inúmeras 
consequências ao idoso, tendo em vista que, toda mudança implica 
fatores positivos ou negativos. Em casos como esse, as manifestações 
negativas tem se expressado de forma mais significativa que as 
positivas. 

O primeiro exemplo disso ocorre durante a fase de transição, 
visto que, ao ter que deixar sua residência e ingressar em um local 
totalmente diferente do que estava acostumado, o idoso sofre uma 
mudança brusca em seu estilo de vida. Neste novo ambiente, ele terá 
que passar por um processo de adaptação, onde será submetido 
à regras, horários e novas condutas, impostos pela instituição e que 
inibem sua autonomia e comportamento. 

Infelizmente, existe pouco aprofundamento em estudos 
que discutem estratégias que amenizem os efeitos psicossociais 
vivenciados pelo idoso em processo de institucionalização. Estes 
impactos estão diretamente relacionados com o isolamento, a 
exclusão, aos sofrimentos psíquicos e as patologias como a depressão, 
ansiedade e distúrbios do sono (ABREU, T. A. DE, FERNANDES-ELOI; 
SOUSA, 2017).
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Freitas e Scheicher (2010) asseguram em seu estudo com 
idosos lúcidos que, antes do asilamento, tanto os homens quanto as 
mulheres, eram capazes de realizar atividades da vida diária, que 
lhes conferiam autonomia e independência. Entretanto, após passarem 
pelo processo de institucionalização, muitos sofreram a diminuição ou 
perda de sua capacidade funcional.

Em seguida, a própria institucionalização propõe um maior 
distanciamento e exclusão da vida cotidiana que o idoso possuía. 
Consequentemente, há uma redução de convivência e interação 
social, fatores estes, que possuem ligação direta com a saúde do 
indivíduo, e que também, podem levar o aparecimento de problemas 
psíquicos, como o estresse, a fadiga mental, a ansiedade e até mesmo, 
a depressão.

O processo de institucionalização parte do pressuposto de 
que com ele, os idosos serão melhores assistidos de atenção, cuidados 
médicos e atividades recreativas. No entanto, este último ponto nem 
sempre se faz presente, ou então, se apresenta de forma pouco 
atrativa para o público. Isto ocorre muitas vezes, por ausência de um 
espaço físico para realização dessas atividades, ou pela inadequação 
do local, o que inviabiliza sua utilização. Os idosos carecem de 
estímulos diários que lhes mantenham em atividade, que gerem 
uma boa vivência no local em que estão inseridos e que lhes tragam 
melhorias na qualidade de vida.

Outro aspecto a ser analisado, é que nas instituições asilares, 
uma prática comum e que é assegurada pelo Art. 35 do Estatuto 

do Idoso (BRASIL, 2003), é ter renda financeira baseada através 
da contribuição de até 70% da aposentadoria dos residentes e por 
doações de voluntários. Desse modo, em muitos casos, o orçamento 
da instituição pode ser bastante limitado, fazendo com que seja 
interessante o desenvolvimento de estratégias que melhorem a 
arrecadação do local.

Além disso, deve-se levar em consideração que o objeto de 
estudo, o Asilo Rio Branco, está inserido num contexto urbano onde 
pouco são ofertados os serviços de lazer e recreação. Em 2012, a 
Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento de Aracaju 
(FRANÇA, 2014), quantificou e reuniu esses dados em tabelas 
demonstrando suas alterações até hoje. 

Com base nas informações colhidas em uma conversa informal 
com a enfermeira Fátima Góes e com a assistente social Micheline 
Franca, foi informado que há pouca interação social dos idosos com 
sua vizinhança. Essa socialização ocorre apenas aos domingos, 
durante a celebração da missa na capela da instituição.

Outro ponto importante é a observação da relação do seu 
terreno com a área construída. Ele é considerado subutilizado, uma vez 
que possui o coeficiente de aproveitamento  (CA) de 0,07. Este número 
é considerado extremamente baixo, visto que ele está localizado 
em uma Zona de Adensamento Básico, a qual o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PREFEITURA DE ARACAJU, 
2000) estabelece o valor básico de CA em 3,00.
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Justificativa

Atentar-se as questões associadas a esse período da vida do 
idoso passa a ser uma necessidade da realidade brasileira, devendo-
se pensar em alternativas que proporcionem uma melhor experiência 
dentro desses estabelecimentos, de modo que, tragam benefícios ao 
seu bem-estar físico e psíquico.

À vista disso e tendo o aumento da parcela da população 
idosa nos próximos anos, é imprescindível que os espaços sejam 
pensados de forma que adotem soluções projetuais que atendam as 
necessidades desse público, incorporando a acessibilidade e o bem-
estar como prioridades projetuais.

A realização de adequações aos espaços abertos que 
a instituição dispõe ao seu redor pode trazer diversos benefícios 
para os idosos que ali residem, assim como, a implantação de um 
jardim em uma área ociosa dessa região urbana contribui para o 
desenvolvimento de uma maior socialização entre os idosos e a 
comunidade vizinha. Além disso, o jardim traz mais possibilidades de 

lazer e saúde ao dispor de estrutura e equipamentos para prática de 
exercícios físicos aeróbicos e de fortalecimento muscular.

Outro ponto relevante ao bem-estar dos usuários é que o 
jardim proporciona um maior contato direto com a natureza. Através 
de elementos e ambientes que causam estímulos visuais, olfativos, 
degustativos, auditivos e táteis, os usuários têm seus sentidos 
aprimorados e experimentam diversas sensações.  O contato com a 
vegetação e com os mobiliários, as interações interpessoais e relações 
de vínculo e afetividade  são alguns exemplos das sensações que 
podem ser estabelecidas no jardim.

Sabendo que atualmente os espaços são pensados de forma 
que pouco é dada atenção ao idoso, isso faz com que esse público se 
torne vulnerável ao fazer usos desses ambientes. Desse modo, propor 
soluções que incorporem essa parcela da população aos espaços 
comuns é um deve ser um dever dos profissionais de arquitetura e 
urbanismo.
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Objetivos

Elaborar um jardim terapêutico no Asilo Rio Branco, localizado no município de Aracaju-SE.

• Estimular a interação dos idosos com a comunidade vizinha, através de atividades em comum;

• Oferecer uma opção de exploração da área ociosa da instituição;

• Proporcionar maior diversidade de atividades de lazer ao ar livre para os idosos residentes no asilo;

• Proporcionar melhoria na qualidade de vida dos residentes do asilo.

Geral

 
Específicos
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Metodologia

Para realização deste trabalho, a metodologia adotada 
se divide em quatro etapas. Após compreender e definir a temática 
que seria analisada, seguiu-se com os estudos teóricos, esta que 
é a primeira etapa. Tendo como principais referências, produções 
de autores como Kaplan e Kaplan (1989), este que estabeleceu as 
quatro características de um ambiente restaurador (escape, escopo, 
fascínio e compatibilidade); Ulrich (1984), que desenvolve estudos de 
restauração psicofisiológica decorrente do processo de estresse; e por 
fim, Gressler & Gunther (2013), que reúnem diferentes abordagens 
teóricas sobre o assunto. Estes são importantes pontos de apoio para 
construção da proposta aqui discutida. 

Além das produções teóricas, para melhor embasamento, 
buscou-se projetos que são referências quanto as questões de jardins 
terapêuticos. Dessa maneira, são apresentados aqui propostas 
internacionais, nacionais e casos locais, além de ideias de atividades 
recreativas desenvolvidas para o público da terceira idade. Esses 
estudos caracterizam a segunda etapa, que tem como intuito, 
entender a forma do pensamento crítico e elaboração de soluções. 

A etapa seguinte se deu pela escolha do objeto de estudo, o 
Asilo Rio Branco. A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
funciona de forma filantrópica na cidade de Aracaju-SE, abrigando 

cerca de 31 idosos e é mantida através de doações dos membros 
associados, de trabalhos voluntários e de uma porcentagem dos 
benefícios que os internos recebem. 

Para sequência do trabalho, foi importante realizar 
observações e levantamentos de dados in loco, através de entrevistas 
com os funcionários e moradores do asilo; da obtenção de imagens 
da instituição, bem como a análise de mapas atuais, percebendo-se 
como essa área se alterou nos últimos anos, como será apresentado 
no capítulo 5. Outrossim, foi importante estudar o entorno dessa 
edificação e identificar os espaços atrativos para a comunidade ali 
presente. Além disso, foi necessário realizar uma análise da área 
escolhida para intervenção, o que configura a terceira etapa. 

Por fim, tendo em posse todas essas informações e 
compreendendo a necessidade dos internos, elaborou-se um 
ambiente restaurador/jardim terapêutico, a ser implantado na área 
verde que encontra-se sem uso, através do plantio de espécies 
vegetais adequadas ao clima da cidade, bem como a implantação 
de mobiliários, estruturas e equipamentos urbanos adequados e 
acessíveis.
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SOBRE O IDOSO
Direitos da Pessoa Idosa

Atividades Físicas na Terceira Idade

Atividades Físicas ao Ar Livre com Idosos





Direitos da Pessoa Idosa

Como apresentado anteriormente, o envelhecimento 
da população é um fenômeno que está cada vez mais presente na 
sociedade. Dessa forma, ocorrem várias alterações na vida da 
pessoa idosa, partindo desde dos aspectos pessoais e familiares até 
aos sociais e profissionais. Com isso, se faz necessária, a readaptação 
de políticas públicas ligadas a saúde, ao bem-estar, a segurança 
social e ao ambiente de trabalho (OLIVEIRA; AZEVEDO, 2018).

 Visando assegurar e regulamentar os direitos das pessoas 
na terceira idade, em 2003 foi promulgada a Lei nº 10.741, o Estatuto 
do Idoso. Esse feito se mostra como o principal instrumento de busca 
do cumprimento do exercício de cidadania plena do idoso, visto que, 
reorganizou vários instrumentos legais em vigor e somou-se a Lei nº 
8.842/94 que diz respeito a Política Nacional do Idoso (PNI) (REIS, 
2018).

 Tratando-se de normas para o funcionamento de Instituições 
de Longa Permanência para Idosos de caráter residencial, existe a 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 283, (BRASIL, 2005) 
publicada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Dentre as suas atribuições das Condições Gerais, é pertinente 
ressaltar:

Dessa maneira, diante de todos os aparatos legais contidos 
nessas regulamentações, cabe as instituições asilares juntamente com 
a sociedade, fazer valer o cumprimento dessas determinações, a fim 
de que o idoso possa usufruir de todos seus direitos e obter uma boa 
experiência durante essa etapa da vida.

4.3 - A instituição deve atender, dentre outras, às seguintes premissas:

4.3.4 - Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus 
de dependência;

4.3.5 - Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela 
comunidade local;

4.3.6 - Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas 
de outras gerações;

4.3.7 - Incentivar e promover a participação da família e da comunidade 
na atenção ao idoso residente;

4.3.8 - Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos;

4.3.9 - Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades 
físicas, recreativas e culturais.

5.1.2 - As atividades das Instituições de Longa Permanência para idosos 
devem ser planejadas em parceria e com a participação efetiva dos 
idosos, respeitando as demandas do grupo e aspectos sócio-culturais do 
idoso e da região onde estão inseridos.
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Atividades Físicas na Terceira Idade

É sabido que a prática de atividades físicas traz inúmeros 
benefícios a saúde, uma vez que e se faz importante em qualquer 
etapa da vida. No entanto, visto que o público adulto e da terceira 
idade tem uma maior tendência a desenvolver doenças como a 
hipertensão e diabetes (FRANCISCO et al., 2018), a realização dessas 
atividades durante esse período ganha maior relevância para a 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida. 

 De acordo com Montanha (2018), os exercícios físicos 
estimulam a produção de endorfina e serotonina, hormônios 
responsáveis pelas sensações de bem-estar e alegria de viver. Além 
disso, deve-se pensar na qualidade do sono, visto que a produção do 
hormônio responsável por ele é menor em pessoas idosas, ao mesmo 
tempo em que as atividades físicas podem ajudar a desacelerar esse 
processo.

 Outra vantagem que pode ser obtida é a redução do 
consumo de medicamentos. Fatores como boa alimentação, bom 
sono e uma boa qualidade de vida são fundamentais para melhoria 
do estado imunológico e, consequentemente, geram uma menor 
exposição do idoso a doenças oportunistas como gripes e resfriados 
(MONTANHA, 2018).

 Dessa forma, podem ser citadas algumas atividades que são 
mais adequadas ao público idoso, como caminhadas, alongamentos, 
yoga, pilates, hidroginástica e natação (STANNAH, 2017). A partir 
delas, podem ser obtidos benefícios como o aumento de equilíbrio 
e flexibilidade, diminuição de dores, tensões musculares e o alívio do 
estresse.

 O autor ainda defende que essas atividades devem ser 

realizadas em ambientes abertos, como parques arborizados ou 
na areia da praia, por exemplo, garantindo que as melhorias se 
estendam para o corpo e para a mente “[...] contemplar as belas 
paisagens e respirar o ar puro da natureza ajuda a manter a 
tranquilidade, o humor em alta e o cérebro saudável. Portanto, se o 
idoso puder escolher, que pratique sua atividade ao ar livre e em 
contato com a natureza” (MONTANHA, 2018).

Deve-se pensar também naqueles que possuem mobilidade 
reduzida. Em casos dessa natureza, devem ser realizados exercícios 
que sejam adaptados às necessidades de cada indivíduo, que 
poderá estar deitado ou sentado, porém, sempre acompanhado por 
um profissional da área. Além disso, é preferível que as atividades 
sejam realizadas em duplas ou grupos, a fim de se tornarem mais 
interessantes, estimulando a interação social e proximidade com outras 
pessoas (MONTANHA, 2018).

Estudantes da Faculdade Cenecista de Osório, no Rio 
Grande do Sul, desenvolveram um estudo com um grupo de 48 
idosos, incluindo os fisicamente ativos e sedentários, a fim de analisar 
qual nível de influência que as atividades físicas podiam ter sobre a 
autonomia para o desempenho nas Atividades de Vida Diária (AVDs) 
e Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs). Os resultados dessa 
pesquisa apontam que aqueles idosos que praticavam algum tipo de 
atividade física tinham um menor grau de dependência em relação 
àqueles que são sedentários. Desse modo, foi possível concluir que 
“[...] um estilo de vida ativo pode retardar os impactos associados ao 
envelhecimento, e [...] o sedentarismo pode acelerar o decréscimo da 
capacidade funcional, levando a dependência para o desempenho 
das atividades cotidianas” (BORGES; MOREIRA, 2009).
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Em Uroca, município do estado do Ceará, foi desenvolvido o 
Projeto Caminhada, que reúne idosos duas vezes por semana para 
praticarem atividades físicas ao ar livre. Além das caminhadas, como o 
próprio nome sugere, acontecem treinos recreativos e alongamentos 
(figura 1). Os responsáveis pela criação deste projeto são o Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (Nasf) da cidade e um profissional da área 
de educação física. O projeto surgiu para promover uma melhoria 
da saúde de idosos que possuem algum tipo de doença, como a 
hipertensão e diabetes, visto que, a prática de exercícios físicos 
tendem a regular o colesterol e diabetes, e o uso de medicações 
(CUNHA, 2016).

A fisioterapeuta e educadora física Adriany Prado Mouta 
(2016), reforça a importância da prática de atividades físicas em 
qualquer fase da vida:

No Rio de Janeiro, o projeto “Saúde” também segue o 
propósito de estimular os idosos a praticar atividades físicas. Assim 
como no Ceará, os exercícios de alongamento, de fortalecimento e os 
aeróbicos são desenvolvidos ao ar livre em uma praça na cidade de 
Duque de Caxias. A iniciativa surgiu como uma forma de proporcionar 
atividades de qualidade para os idosos, fora do ambiente de 
academia. Como forma de inscrição, o projeto arrecada 1kg de 
alimento por pessoa, e que posteriormente são doados a instituição 
religiosa da comunidade (CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA/RJ, 2019).

O projeto “Esporte e Saúde de Rua”, realizado pela 
Secretaria do Desporto e Lazer de Macapá, é outro exemplo de 
preocupação com a saúde do público da terceira idade. Ele procurou 
adaptar as atividades esportivas e recreativas para os idosos e são 
realizados em locais abertos, a fim de proporcionar seu bem estar. 
Além de ginástica, eles também podem participar de concursos de 
danças (GLOBO ESPORTE/AP, 2015), (figura 2).

Atividades físicas ao ar livre com idosos

Figura 1: Grupo de idosos que fazem parte do 
projeto Caminhada.

Fonte: Adam Cunha, 2016.

A terceira idade é um momento muito especial, que precisa de cuidados. 
Um conjunto de grandes e variadas sensações se fazem presentes na vida 
do praticante de atividade física, pois gera benefícios sociais e fisiológicos. 
O idoso, no ambiente esportivo consegue uma relação de amizade, 
conversa e convívio diário, mobilidade física, melhorias nas articulações, 
aumento da amplitude de movimentos, agilidade nas atividades diárias, 
bem como diminuição de dores, melhores no sistema cardiorrespiratório e 
garante uma melhor qualidade de vida.
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O Programa Caminhar com Saúde e Segurança foi criado 
em 1997 pela Polícia Militar da Paraíba (PMPB) com a finalidade de 
oferecer a prática de atividades físicas aos cidadãos de João Pessoa, 
como aulas de ginástica localizada e aeróbica, sempre respeitando 
os limites individuais dos participantes (WISSMANN, 2014). Ele conta 
com o auxílio de professores de educação física, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem que fazem parte do quadro da PMPB e de equipes 
de apoio voluntário. As atividades podem ser realizadas em três 
lugares distintos da capital, sendo dois deles em espaços fechados, 
como o Ginásio “Ronaldão” e o Espaço Cultural José Lins do Rêgo. E o 
terceiro, é na orla da cidade, próximo ao Busto de Tamandaré, onde 
os participantes podem desfrutar da paisagem da praia de Tambáu 
(figura 3). 

De acodo com a organização (PROGRAMA CAMINHAR 
COM SAÚDE E SEGURANÇA DA PMPB, 2014), o programa reúne 
mensalmente até 900 pessoas com diferentes personalidades e faixa 
etárias.

Espaços públicos abertos, muitas vezes sombreados, visto boa 
arborização, são detentores de várias atividades responsáveis pela 
convivência e socialização, são propícios para prática de atividades 
dessa natureza. Ações como essas tendem a promover um aumento 
da autonomia, bem como, uma melhora das capacidades funcionais 
e do bem-estar físico e psicológico do idoso. Além disso, estimula seus 
aspectos cognitivos como a atenção, memória e percepção.

Figura 2: Grupo de idosos que fazem parte do projeto 
“Esporte e Saúde de Rua”.

Fonte: Globo Esporte/AP, 2015.

Figura 3: Grupo do “Programa Caminhar com Saúde e 
Segurança”.

Fonte: Programa Caminhar com Saúde e Segurança,2014.
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AMBIENTES RESTAURADORES
A Teoria da Restauração da Atenção

Jardins Terapêuticos
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O termo “ambientes restauradores”, que está diretamente 
relacionado à psicologia ambiental, foi sugerido a partir dos estudos 
e pesquisas, propostos por Rachel e Stephen Kaplan e Roger Ulrich 
(Kaplan & Kaplan, 1989; Kaplan, 1995; Ulrich, 1984). Estes estudos 
se referem à análise de fatores que promovem o bem-estar humano, 
em um ambiente onde lhe é favorável ao processo de recuperação 
ou restabelecimento dos aspectos físicos e psicológicos, (GRESSLER, 
2014). Por estarem associados à diferentes âmbitos do conhecimento, 
essas pesquisas reforçam a interdisciplinaridade entre a psicologia, a 
saúde, a arquitetura e o planejamento urbano.

 Para que se possa estabelecer uma linha de pensamento 
fundamentado a respeito desse termo, é necessário que se entenda 
as duas vertentes de pesquisa que se traçaram a respeito dele. A 
primeira, proposta por Ulrich (ULRICH, 1984), enfatiza os métodos 
de restauração psicofisiológica a partir do estresse. E a segunda, 
proposta por Kaplan e Kaplan (KAPLAN, R.; KAPLAN, 1989), trata da 
restauração da capacidade de atenção direta. 

 A distinção entre esses dois pensamentos, ocorre no tocante 
à ênfase que é dada a duração do processo restaurador. Quanto 
aos métodos de redução do estresse, estes, priorizam o momento em 
que o indivíduo se encontra inserido em um ambiente esteticamente 
agradável, no entanto, eles não possuem efeito que se estendem a 
longo prazo e embora seja possível, pouco é sabido de qual forma se 

daria esse processo.

 Em contrapartida, a Teoria da Restauração (ART), 
compreende a possibilidade da experiência restauradora se 
manifestar de forma mais prolongada, onde a pessoa pode passar 
por sucessivos níveis, afetivos, cognitivos, comportamentais e 
fisiológicos (HARTIG et al., 1997). À vista disso, apesar de tal distinção, 
considera-se dizer que elas podem ocorrer concomitantemente, pois 
ambas se assemelham, quando atribuem funções restauradoras aos 
ambientes naturais (HARTIG et al., 2003).

 A fim de estudo, embasando-se na bibliografia consultada, 
compreende-se um ambiente restaurador como aquele que dispõe 
de estética prazerosa capaz de estimular experiências renovadoras. 
Estas, por sua vez, compreendem as vivências de recuperação 
e reestabelecimento dos aspectos físicos e psicológicos ou da 
capacidade social perdidos perante a exposição a processos de 
estresse e fadiga da atenção (GRESSLER, 2014). Desse modo, embora 
a imagem de ambientes restauradores esteja mais associada aos 
espaços naturais como praias, parques e jardins, por exemplo, por 
se tratar de um assunto particular a cada indivíduo e este, ter suas 
preferências, outros locais além dos naturais, também podem assumir 
um papel restaurador, como a casa de amigos ou familiares queridos, 
restaurantes, lojas, dentre muitos outros.
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A Teoria da Restauração da Atenção

A Teoria da Restauração da Atenção (Attention Restoration 
Theory – ART) foi desenvolvida pelo casal Rachel Kaplan e Stephen 
Kaplan, a partir dos trabalhos realizados por Willian James, que 
abordam os conceitos de atenção voluntária e involuntária. Ela sugere 
que após um período de exposição ao estresse da vida cotidiana, ou 
de grande concentração direcionada, o indivíduo pode desenvolver 
um quadro de fadiga mental, situação que interfere diretamente em 
seu comportamento. De acordo com Kaplan (1995, p.180, tradução 
nossa*), “Uma mesma tarefa pode ser estressante em um momento, 
mas em outro não. Um indivíduo já fadigado [...] pode encontrar uma 
grande dificuldade para realizar uma tarefa, contanto, o mesmo 
indivíduo em estado descansado poderia considerar o mesmo desafio 
como menor”.

Diante disso, é essencial que seu cérebro tenha um momento 
para descansar e retomar a atenção. Os autores postulam que inserir 
essas pessoas em contato com a natureza, ou aspectos que remetem 
a ela, lhes permitem a redução do estresse da vida diária, assim como, 
a recuperação dos desgastes cotidianos e ajudam a estabelecer 
vínculos afetivos com o ambiente. “Nesta perspectiva, o papel que 
os ambientes naturais desempenham é poderoso. A experiência em 
ambientes naturais pode não apenas ajudar a mitigar o estresse; 
também pode impedi-lo, auxiliando na recuperação desse recurso 
essencial” (KAPLAN, 1995, p. 180, tradução nossa**).

De acordo com essa teoria, para que um ambiente possa ser 
considerado restaurador, ele deve dispor de quatro características. 
A primeira trata-se do escape ou afastamento, que em síntese, 
consiste em estar longe do cotidiano. Nela, este distanciamento pode 
ocorrer de tanto de forma física, quanto de forma cognitiva, uma vez 
que, através de estímulos como livros, revistas, fotos ou quadros, ele 
acontece no campo imaginário. 

 A segunda, refere-se ao escopo ou extensão, onde o 
ambiente deve ser satisfatoriamente estruturado, com aspectos 

atrativos, de forma que se possa instigar o usuário. Ele deve ainda, 
favorecer o senso de pertencimento e de despertar a curiosidade 
para uma futura exploração.  

O fascínio caracteriza o terceiro ponto. Ele é o que provoca a 
atenção involuntária, ou seja, que não requer do usuário uma grande 
demanda de atenção no ato de compreender o espaço e não há 
necessidade de inibir distrações. Nesse contexto, a fascinação pode 
acontecer em uma diversidade de cenários e elementos atraentes, 
como a natureza selvagem, quedas d’água ou até mesmo, o fogo. 
Ele pode ainda ser categorizado de acordo com a intensidade que 
se manifesta, podendo ser do tipo soft ou hard (KAPLAN, 1995). O 
fascínio do tipo soft é aquele que possui moderada intensidade e, 
geralmente, foca em contextos esteticamente agradáveis, a exemplo 
dos ambientes naturais, dando ao usuário, a possibilidade de reflexão 
e proporciona um resultado mais satisfatório de restauração da 
atenção (FELSTEN, 2009; GRESSLER; GÜNTHER, 2013).

Já o tipo hard, se difere por se contextualizar em situações 
mais intensas, que instigam a atenção, porém, não possibilitam 
a reflexão. Dessa forma, não é possível alcançar resultados que 
beneficiem uma experiência restauradora. Ambientes esportivos, que 
incitam o espírito de competitividade é um bom exemplo de local em 
que o tipo hard se faz presente (GRESSLER; GÜNTHER, 2013). 

 A quarta e última característica, diz respeito a 
compatibilidade, ou seja, ao nível de correspondência entre o que o 
ambiente pode propiciar ao indivíduo e o que este, objetiva realizar 
no local. 

 Desse modo, a Teoria da Restauração defende que os 
ambientes naturais são os mais propícios para que uma pessoa 
possa eliminar os efeitos acumulados por processos de exposição ao 
estresse, a ansiedade, a fadiga da atenção e alcançar um estado de 
relaxamento e descanso.

* The same task can be stressful at one time and not at another. An individual already fatigued [...] could find a challenge overwhelming even though the same individual in a rested state might consider the same challenge to be minor.
**In this perspective the role that natural environments play is a powerful one. Experience in natural environments can not only help mitigate stress; it can also prevent it through aiding in the recovery of this essential resource.40



Jardins Terapêuticos

A definição do termo “terapêutico” se mostra bastante 
abrangente, no entanto, de acordo com o Dicionário Online de 
Português, ele pode ser atribuído a qualquer tratamento que tem, por 
finalidade, proporcionar o bem-estar dos indivíduos e colaborar para 
a recuperação da saúde, ao amenizar ou sanar os efeitos provocados 
por uma enfermidade. Um exemplo de espaços que podem admitir 
função terapêutica, existentes há muitos anos, mas ainda bastante 
recorrentes, são os jardins. 

Ainda de acordo com o Dicionário Online, a definição de 
“jardim” pode ser atribuída a um ambiente fechado,  onde se cultivam 
árvores, flores e plantas de ornato. Ele pode ser configurado, tanto 
com elementos de origem natural, quanto artificial. Segundo Tronquin 
(2016), os jardins são projetados de acordo com uma finalidade 
desejada, podendo estar ligada ao fornecimento de alimentos, à 
educação, terapia ou restauração ambiental.

 Os jardins terapêuticos passaram a ser comumente 
instaurados em hospitais infantis, psiquiátricos, clínicas de repouso, 
de reabilitação e em instituições de longa permanência de idosos. 
Estudos sugerem que esses ambientes tiveram origem desde a cultura 
Persa, onde os jardins tinham o objetivo de induzir estados de mente 
reflexivos e contemplativos, para que se possa alcançar os bons 
resultados terapêuticos (THWAITES; HELLEUR; SIMKINS, 2005, apud 
COSTA, 2009, p. 8). 

 Durante o período medieval, a ideia de jardim era 
representada por um espaço com muros altos, que conferiam 
proteção física e psicológica ao usuário, eram utilizados como um 
local de reclusão, refúgio espiritual e também como uma fonte de 
conhecimento, já que nesse período, tiveram início, os estudos das 
plantas aromáticas, ornamentais e medicinais (ADAMS, 1991 apud 
COSTA, S, 2009, p. 10).

 Ainda na Idade Média, os espaços religiosos, como os 
mosteiros, eram onde se concentravam as tarefas de cuidar dos 
doentes. A partir desse momento, podem-se entender as primeiras 
noções da origem dos hospitais, hospícios e casas de acolhimento. Eles 
possuíam jardins que eram voltados ao lazer e a distração da dor.

 Durante o Renascimento, devido ao aumento dos conflitos 
no contexto europeu da época, as instituições católicas não foram 
capazes de atender a demanda de enfermos e de propiciar um 
ambiente decente para eles. Foi nesse momento, que os jardins 
terapêuticos sofreram uma redução em sua importância e se 
restringiram aos domínios das classes nobres, ou se manifestavam 
apenas como elementos arquitetônicos (MARCUS; BARNES, 1999 
apud COSTA, 2009,  p.16). 

 Durante o movimento do romantismo, devido aos avanços da 
medicina, retomou-se as reflexões sobre o tratamento dos enfermos 
em ambientes ligados a natureza. No início do século XX, o contato 
com o espaço natural admitiu um papel fundamental no progresso de 
terapias ocupacionais (WARNER; BARON, 1993 apud COSTA, 2009, 
p.20).

 A eficiência do uso desses espaços como fator de terapia tem 
sido reconhecidas desde então. Os testes realizados por Ulrich (1984) 
em ambiente hospitalar, comparavam o processo de recuperação 
de pacientes submetidos a cirurgias. Neles, foram constatados que 
os enferemos  que eram expostos de alguma forma, a ambientes 
verdes, tiveram uma melhoria em menor tempo e mais satisfatório 
que aqueles que não tiveram contato. Esses últimos obtiveram uma 
lenta recuperação e observou-se que necessitaram mais do uso de 
fármacos que os outros. Além dessas constatações, observou-se que 
o ambiente promoveu uma restauração da autoestima e despertou o 
sentido de comunidade.
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PROJETOS REFERENCIAIS
The Children’s Garden - Legacy Emanuel Medical Center

Jardim Sensorial da William E. Carter School

Hospital Público Infantil Darcy Vargas

Burle Marx





Buscando melhor compreensão do uso de ambientes 
restauradores, inclusive como ferramenta de melhoria dos pacientes 
submetidos a internação, a seguir serão explanados alguns exemplos 
de projetos arquitetônicos e paisagísticos em unidades escolares e 
hospitalares. Bem como, serão mostrados locais da cidade de Aracaju 
e suas proximidades, que podem assumir um papel restaurador, visto 
que, não se tem conhecimento da implantação de ambientes dessa 
natureza em unidades de saúde ou instituições asilares na cidade. Além 

destes, também serão apresentados casos de atividades realizadas 
com o público da terceira idade ao ar livre e obras do paisagista 
Roberto Burle Marx. Em vista disto, com base na bibliografia já 
apresentada e nas ações que serão expostas a seguir, buscou-se fazer 
posicionamentos críticos que contribuíram na tomada das decisões 
para desenvolvimento do projeto que foi elaborado posteriormente. 
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The Children’s Garden - Legacy Emanuel Medical Center

Situado no estado do Oregon, nos Estados Unidos, o jardim 
pertence a uma rede hospitalar e foi instaurado em 1997 com o 
propósito de “oferecer benefícios terapêuticos para todos, incluindo 
pacientes de diferentes idades e níveis de habilidade, seus visitantes, 
a equipe médica e o público em geral”, explica Teresia Hazen, 
coordenadora do programa Legacy Therapeutic Gardens (NEVELN, 
2017).

 Em meio a um contexto bastante urbanizado (figura 4), ele 
foi um dos primeiros jardins de natureza terapêutica a ser implantado 
em ambiente hospitalar nos Estados Unidos e tem sua eficiência 
comprovada até os dias atuais. Por essa razão, outras unidades da 
rede passaram a receber esses espaços e hoje possuem uma soma de 
12 jardins distribuídos em 8 campi do Legacy Emanuel Medical Center 
(NEVELN, 2017).

Figura 4: Localização urbana do complexo hospitalar e seu jardim terapêutico.

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019.
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Só foi possível ter acesso a planta baixa do projeto do 
ano de 1997 (figura 5), no entanto, ao longo desse período, várias 
alterações foram acontecendo de forma que novos espaços e 
características foram sendo adicionadas. De acordo com Viveka 
Neveln (2017), editora da revista The American Gardener, além de 
profissionais da arquitetura e paisagismo, o hospital contou com 
a participação de médicos, funcionários e de pacientes atuais e 
antigos para o planejamento e o design do jardim. Este trabalho em 
equipe buscou identificar os recursos a serem incluídos ou modificados, 
a fim de oferecer às crianças as melhores condições de tratamento, 
reabilitação, educação e recreação.

Neste local, é oferecida assistência às crianças que sofreram 
lesões cerebrais, com tratamentos de reabilitação como fisioterapia, 
terapia ocupacional e terapia da fala. Um ponto forte presente na 
composição do seu jardim é a utilização de espécies vegetais que são 
naturalmente resistentes a pragas, a fim de evitar o uso de pesticidas. 
Ele foi elaborado com a temática de histórias infantis, presente tanto 
nas cores, como em mobiliários e caminhos com elementos decorativos 
(figuras 6 a 9), com a finalidade de estimular a memória das crianças e 
exercitar a coordenação motora (figura 10).

Figura 5: Planta baixa do jardim em 1997.

Fonte: Teresia Hazen, 2014.

Figura 6: Mobiliário infantil.

Fonte: Brian Bainnson, s. d.

Figura 7: Adulto e criança interagindo com escultura infantil.

Fonte: Teresia Hazen, 2014.
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Figura 9: Fonte de água.

Fonte: Brian Bainnson, s. d.

Figura 8: Caminho de tijolos amarelos 
com escultura do homem de lata.

Fonte: Teresia Hazen, 2014.

Figura 10: Criança andando pelo 
caminho de tijolos amarelos.

Figura 12: Área de descanso para as 
mães.

Fonte: Brian Bainnson, s. d.

Figura 13: Pavilhão.
Figura 14: Frequentadores fazendo 

uso do pavilhão.

Fonte: Brian Bainnson, s. d. Fonte: Brian Bainnson, s. d.

Figura 11: Terraço do jardim.

Fonte: Brian Bainnson, s. d.

Fonte: Teresia Hazen, 2014.

O jardim ainda dispõe de vários setores de estadia, como o terraço jardim (figura 11), uma área para as mães (figura 12) e um pavilhão 
onde são oferecidas atividades para as crianças e frequentadores, como mostram as figuras 13 e 14.

 Ainda segundo Viveka Neveln 2017, a implantação desse tipo de jardim em ambientes hospitalares tem se mostrado bastante 
proveitosa. “Nos 20 anos desde que a horta infantil do Legacy Emanuel foi aberta, a conscientização do impacto benéfico da natureza e saúde 
humana cresceu exponencialmente. Resultados de pesquisas confirmam que interagir com o mundo natural é bom para nós de muitas maneiras”.
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Jardim Sensorial da William E. Carter School

 A Carter School é uma escola pública da cidade de Boston, 
nos Estados Unidos, que recebe jovens com idades entre 12 e 22 
anos que possuem necessidades especiais. Ela busca incentivar o 
desenvolvimento de seus alunos através de estímulos sensoriais, que 
sejam adequados as necessidades de aprendizado de cada um 
(CARTER SCHOOL, s.d). Seu Jardim terapêutico promove atividades 
que auxiliam o treinamento da mobilidade ocular e tarefas em grupo, 
a exemplo da horticultura terapêutica, através da plantação, rega 
e colheita. De acordo com a presidente da escola no ano de 2008 
(CLARKE et al, 2008), o efeito benéfico desse jardim tem sido bastante 
reconhecido:

Analisando o contexto urbano da escola, (figura 15), foi 
percebido que ela está inserida em uma quadra que possui grande 
uso residencial. Fato esse, que contribuiu para uma importante 
característica do projeto: a interação com a comunidade vizinha. Por 
meio desse fator, foi permitindo que a vizinhança também desfrutasse 
do espaço e socializasse com os alunos.

De acordo com a diretora da escola, Marianne Kopaczynski 
(CLARKE et al, 2008, tradução nossa**): 

Os funcionários observaram a genuína excitação e alegria dos alunos [...] 
e um maior estado de alerta após uma excursão ao Jardim.Um aluno, que 
raramente chega a  tocar em alguma coisa, estende a mão para sentir 
a água caindo em cascata sobre a fonte da urna; outro, com habilidades 
de mobilidade gravemente comprometidas, caminha para os balanços; 
outro, cujas pernas são frágeis, impulsiona-se com as mãos na almofada 
de respingo, gritando de alegria sobre a sensação da água fria em seu 
corpo. (Ruth C. Clarke, 2008, tradução nossa*)

Figura 15: Análise do contexto urbano da William E. Carter School.

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019.

A sala de ar ao ar livre forneceu um exemplo para outras escolas [...]. A 
escola tornou-se mais conectada a seus vizinhos, com mãos prestativas 
sendo oferecidas, bem como serviços e doações. O Jardim abriu a escola 
para a comunidade e a comunidade está respondendo positivamente.

*Staff have observed the students’ genuine excitement and joy in the SGOC and a greater alertness after an excursion to the Garden. One student, who rarely reaches out to touch anything, reaches out to feel the water 
cascading over the urn fountain; another, with severely compromised mobility skills, will walk to the swings; another, whose legs will not hold him, will propel himself with his hands into the splash pad, shrieking with delight over the sensation of 
the cold water on his body.

**The Garden Classroom has provided an example for other schools. [...] The school has become more connected to its neighbors, with helpful hands being offered as well as services and donations. The Garden has opened the 
School to the community and the community is responding positively.
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O desenho do espaço é moldado em um circuito com formato 
de oito (figura 16), que fornece ao aluno várias áreas para percorrer 
(figura 17) e estímulos aos cinco sentidos durante o caminho. O jardim é 
suficientemente estruturado para ser utilizado pelos professores, como 

uma sala de aula ao ar livre, possuindo áreas sombreadas, cobertura 
de pérgolas com caixas interativas (figuras 18 e 19), mesas e bancos 
(DAVID BERARDUCCI LANDSCAPE ARCHITECTURE, s.d.).

Figura 16: Planta Baixa do Jardim.

Fonte: David Berarducci Landscape Architecture, adaptado pela autora, 2019.

50



Figura 17: Perspectiva do Jardim.

Figura 18: Visão geral do jardim. Figura 19: Cobertura de pérgola com caixas interativas.

Fonte: David Berarducci Landscape Architecture, s. d.
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Hospital público infantil Darcy Vargas

 Inserido em uma região predominantemente marcado pelo 
uso residencial, (figura 20) o Jardim terapêutico do hospital público 
infantil Darcy Vargas, em São Paulo, foi criado a partir de uma ação 
voluntária que reuniu profissionais de áreas como arquitetura, 
paisagismo e artes plásticas. A iniciativa transformou um local, que 
antes não possuía utilidade, em um novo espaço de convivência, 
atendendo tanto as crianças em tratamento, quanto seus pais (NUNES, 
2015).

 

O local de descanso e relaxamento é rodeado por diversas 
plantas que transmitem tranquilidade, algumas espécies frutíferas 
(figura 21) que atraem pássaros e incentivam as crianças a manterem 
hábitos saudáveis. Conta também com graffiti nas paredes, com 
ilustrações muito coloridas (figura 22), que acolhem e divertem o 
público infantil, além disso, ele dispõe de um mobiliário que possibilita 
a realização de encontros e ações maiores (NUNES, 2015), (Figura 23).

De acordo com Sérgio Sarrubo (Secretaria da Saúde de 
São Paulo, 2015), diretor do hospital, “o projeto do Jardim Terapêutico 
visa transformar o ambiente hospitalar em um local mais humanizado, 
oferecendo aos pacientes, acompanhantes e funcionários um espaço 
em que eles possam descansar e relaxar por meio do contato com a 
natureza”.

Figura 20: Contexto urbano do hospital.

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019.

Figura 21: Espécies vegetais no 
espaço da ação. Figura 22: Graffiti nas paredes.

Fonte: Brunella Nunes, 2015.

Figura 23: Ocupação no jardim.
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Roberto Burle Marx foi um artista brasileiro que teve seu 
talento distribuído em vários âmbitos da criação. Pintor, escritor, 
desenhista, ceramista e design de joias são exemplos das suas 
atuações artísticas, mas, foi através da arquitetura e do paisagismo 
que ele obteve maior destaque no cenário nacional e internacional. O 
uso da organicidade e de formas sinuosas foram pontos norteadores 

para carreira dele e que conferiram a forte identidade de suas obras. 
Seus projetos são embasados pelo estudo da paisagem natural do 
Brasil e utilizam-se principalmente das espécies tropicais. Além disso, 
existe a preocupação com os maciços homogêneos de vegetações 
e suas colorações em diferentes épocas do ano (Enciclopédia Itaú, 
2020).

Esta praça, que está situada próxima ao aeroporto Santos 
Dumont (figura 24), é uma das primeiras obras do paisagista na 
cidade do Rio de Janeiro e é caracterizada pelo rompimento da 
rigidez formal aplicada em projetos ecléticos e pela inovação 
plástica, presente nos desenhos dos canteiros e do lago (figuras 25 e 
26). O modo como os canteiros estão dispostos permite a criação de 

pequenos ambientes de estares, onde os visitantes podem contemplar 
a paisagem local. As espécies escolhidas para praça pertencem 
a flora brasileira e a restinga carioca, que estava em processo de 
desaparecimento decorrente ao avanço da urbanização da área 
(ROBBA; SOARES M, 2010).

Burle Marx

Praça Salgado Filho (1983) – Rio de Janeiro

Figura 24: Vista aérea da praça.

Fonte: Site Pinterest,s.d, autor 
desconhecido.

Figura 25: Vista aérea da praça.
Figura 26: Canteiros e lago com formas 

orgânicas.

Fonte: Fábio Robba e Silvio Soares , 
2010.

Fonte: Fábio Robba e Silvio Soares , 
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Considerado um dos primeiros edifícios modernos do Brasil, o 
MES foi projetado por um grupo de arquitetos nacionais em conjunto 
com o suíço Le Corbusier. O paisagismo do prédio (figuras 27 e 28) 
foi elaborado por Burle Marx devido a sua inovação na linguagem 
plástica e por ela estar ligada a ideologia vanguardista da época. 

Os jardins são de caráter contemplativo, utilizando-se de 
formas livres no traçado de canteiros e nas manchas de forrações e 
arbustos, como mostra a figura 29 (ROBBA; SOARES M, 2010).

Terraço do Ministério da Educação e Saúde – Rio de Janeiro

Figura 27: Vista aérea do jardim  MES

Fonte: Plataforma Pinterest,
Estudio Amalia Robredo, s.d.

Figura 28: Formas orgânicas características de Burle Marx

Fonte: Plataforma Flickr, FADB, 2012.

Figura 29: Canteiros com manchas de 
forrações e arbustos

Fonte: Nelson Kon, 2007
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Histórico do Lugar

“O Asylo de Mendicidade Rio Branco”, como era chamado 
inicialmente, teve sua inauguração em 20 de outubro de 1918, com 
sede na Rua Dom José Thomás (figura 30), próximo ao Colégio 
Arquidiocesano, onde hoje é o Ginásio de Esportes Charles Moritz 
(SESC). A partir de iniciativas de representantes maçons, juntamente 
aos presidentes do asilo da época e com o engenheiro civil Dr. Jorge 
de Oliveira Neto, na década de 1940, ele foi transferido para a Av. 
Adélia Franco (BLOG ARACAJUANTIGGA, 2009), (figura 31). 

 Essa mudança teve, como objetivo, fornecer aos idosos um 
ambiente de maior sossego e tranquilidade, já que a sede anterior 
estava situada em uma área central da cidade, com intensa atividade. 
Aliado a esses fatores, existia os ideais higienistas da cidade, onde 
prezava-se pela qualidade e circulação da água e do ar, e esse local 
se enquadra bem nesses quesitos.

Santos e Encanação (1998, apud MOREIRA, 2013), retrata:

Entretanto, o novo local possui uma edificação com tipologia 
construtiva de total isolamento, assemelhando-se a um sítio, devido a 
sua grande extensão, e consequentemente, não possibilita a interação 
dos internos com o meio externo. Desse modo, essa restrição de 
contato com o entorno não é benéfico para os idosos.

O higienismo francês, hegemônico na cultura 
médica brasileira da época, considerava 
prioritária a livre circulação da água e do ar, 
daí a importância da localização em áreas 
livres e com boa ventilação. O isolamento 
dos residentes, comum ao tratamento 
institucionalizado, também era o modelo 
vigente no período.

Figura 30: Antiga sede do Asilo Rio Branco. Figura 31: Atual sede do Asilo Rio Branco.

Fonte: Blog AracajuAntigga, 2009. Fonte: Fan F1, 2017.
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Localização e Contexto Urbano

Situado na cidade de Aracaju, Sergipe, o Asilo Rio Branco 
(figuras 32 e 33)  é uma instituição de longa permanência, que 
concede moradia e assistência ao público da terceira idade de baixa 
renda. No entanto, os idosos residentes sofrem com os efeitos do 
processo de institucionalização e pouco são servidos de atividades 
atrativas durante o dia, ou que estimulem a movimentação e o 
exercício físico. Diante disso, este foi o objeto de estudo escolhido e é 
proposto para o mesmo, um projeto de ambiente restaurador através 
da implantação de um jardim terapêutico.

O Asilo Rio Branco está situado na zona sul da cidade, mais 
especificamente no bairro Luzia, no limite com o bairro Grageru (figura 
34). De acordo com o macrozoneamento definido pelo Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PREFEITURA DE ARACAJU, 
2000), essa região pertence as Zonas de Adensamento Básico 2 
(ZAB 2), as quais “[...] apresentam potencial de urbanização, porém 
com “déficit” de infra-estrutura, sistema viário, transporte, comércio e 
serviços”. O entorno da edificação confirma essa informação, uma vez 
que é predominantemente marcado pelo uso residencial de classes 

Figura 32: Vista satélite do terreno.

Fonte: Blog Aracaju Antigga, s.d.

Figura 33: Foto aérea do Asilo Rio Branco.

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2019.
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média e alta, o número de comércio é baixo e as áreas 
destinadas à cultura, lazer ou recreação são inexistentes. 

Através das informações apresentadas no Diagnóstico 
da Cidade de Aracaju do ano 2012, fornecido pela Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento, foi possível analisar 
a ocupação do solo desses dois bairros. É notória prevalência 
de lotes residenciais em detrimento aos comerciais, industriais e 
de serviços, como mostram as tabelas 1 e 2. 

Figura 34: Limites entre os bairros Luzia e Grageru.

0 500m

Asilo Rio BrancoGrageruLuzia

Tabela 1: Característica da ocupação do solo em Aracaju - Uso 
Residencial

Fonte:Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento (2012), 
adaptado pela autora, 2019.

Fonte:Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento (2012), 
adaptado pela autora, 2019.
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A partir de análise de mapas e percepções feitas in loco, 
verificou-se que a região de entorno próxima a instituição Asilo Rio 
Branco, obteve uma significativa mudança nesse período de 2012 
a 2019. Houve o surgimento de pontos comerciais, serviços e de 
condomínios residenciais em sua face posterior, à oeste do Asilo. 
No entanto, o uso do solo é predominantemente marcado pelo tipo 
residencial, como mostará o mapa 2, na página seguinte.

 Devido a sua localização e dimensões, o terreno do Asilo Rio 
Branco desperta um grande interesse do setor imobiliário. Ele é hoje, 

uma das poucas grandes áreas não adensadas na malha urbana de 
Aracaju que não são de propriedade de uma construtora (MOREIRA, 
2013).

O Plano Diretor ainda estabelece que o coeficiente básico de 
aproveitamento destinado a esta área é 2 e o máximo 3. No entanto, 
dada a área do lote de aproximadamente 70.000m² e a área 
construída de 5.480m² (mapa 1), o coeficiente de aproveitamento 
desse terreno corresponde a apenas 0,07, o que caracteriza uma 
subutilização do solo, tendo em vista sua inserção no meio urbano e a 
tipologia construtiva do restante do bairro.

Por essa razão, com base nas observações in situ e 
estudos sobre esse local, a proposta a seguir visa ressignificar 
a área que hoje se encontra inutilizada, proporcionando um 
espaço atrativo de lazer, recreação e saúde para a instituição 
e a comunidade de entorno.

Tabela 2: Característica da ocupação do solo em  
Aracaju - Comércio, Serviços e Indústria.

Fonte:Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento (2012), 
adaptado pela autora, 2019.

Mapa 1: Área do lote e área construpida.

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2020.

Área do Lote = 70,000 m² Área Construída = 5.480 m² 
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Fonte: Google Earth, adaptado pela autora, 2020.

Mapa 2:  Uso do Solo.

Asilo Rio Branco

Comercial

Praças/Área Verde

Residencial

Sem Ocupação

Institucional

Misto Comercial e Residencial

Avenida Adélia Franco

Avenida Dulce Diniz

Avenida Nestor Sampaio

Avenida Hermes Fontes

Avenida Deputado Silvio Teixeira

Uso do Solo
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Setorização

Além dos quartos, o programa de necessidades do espaço 
(mapa 3), conta com secretaria, farmácia e enfermaria, consultório 
médico, cozinha, lavanderia, área de serviço, sala de apoio, sala de 
esterilização, capela, salão de convivência, eventos e refeições, pátio, 
sala de fisioterapia, sala de atendimento psicossocial e sala de auditoria.

Assim como em algumas instituições, os internos são submetidos 
às regras e horários para as refeições, que são: café-da-manhã, lanche 
da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Também possuem 
horário para os banhos, que ocorrem duas vezes ao dia, um pela manhã 
e outro pela tarde. Quanto ao sono, eles possuem horário para acordar, 
devido a hora de banho, mas não é estipulado um horário para dormir. 
Vale ressaltar que todos os idosos são assistidos por um cuidador nesses 
momentos, no entanto, sua influência varia de acordo com o nível de 
dependência de cada um.

 O horário de visitas estipulado pela instituição é das 14h às 16h 
para doadores e visitantes comuns. Já para os familiares, a visitação pode 
ser feita todos os dias e em qualquer horário. Aos domingos, é celebrada 
uma missa na capela local, que é aberta para toda população e se faz 
de grande importância, visto que, ela busca incentivar a socialização e a 
interação dos idosos com a população.

A Edificação

Ala Masculina

Ala Feminina Capela

RecepçãoSalão de Convivência Sala de Fisioterapia

Cozinha/Área de Serviço Lavanderia

0 15m

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Mapa 3:  Setorização da Edificação.

62



A fim de compreender melhor o terreno da institução, 
foi realizado um mapamento do local, indicando as áreas que 
possuem vegetação, sendo elas de forração ou arbóreas, as 
regiões planas ou com suaves inclinações e as áreas que são 
alagáveis em alguns perídos do ano.

Diante desse estudo, foi possível observar que o terreno é 
predominantemente marcado pela vegetação de forração, que 
perdura durante todo o ano. Em seguida, as áreas com forração 
intermitente, adjacentes à edificação também ocupam uma 
considerável parcela do terreno.

O maciço vegetal composto por espécies arbóreas também 
tem expressiva presença e estão situados ao redor da construção. 
Os coqueiros aparecem em maior número, seguido de árvores 
frutíferas como cajueiros. 

As áreas alagáveis (figura 35), por sua vez, aparecem 
concentradas ao fundo da edificação, e se aproximam da Avenida 
Dulce Diniz.

Com relação a topografia do terreno, ele é 
predominantemente plano e apresenta uma pequena parcela 
com suave inclinação em frente à edificação. O mapa a seguir 
apresenta a  setorização de todas as áreas.

O Terreno

0 50m25

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Mapa 4:  Setorização do Terreno.

Forração Perene

Forração Intermitente

Vegetação Arbórea

Áreas Alagáveis Áreas Planas

Área com Suave 
Inclinação

Edificação

Figura 35: Área Alagada, Vegeteção Arbórea e Forração Perene.

Fonte: A autora, 2020. 63



Determinação da Área de Implantação

Condomínios Residenciais

Casas

Uso Comercial

Uso Institucional

Áreas Verdes

Edificação

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.

Mapa 5:  Áreas para Implantação.
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As áreas em “A”, são aquelas que fornecem o primeiro contato 
de quem chega, à instituição, isso porque, elas direcionam o visitante 
desde a entrada até a edificação. Elas são planas, não possuem 
nenhum uso destinado, têm predominância de vegetação espontânea 
de forração e há presença de algumas espécies arbóreas. Entretanto, 
é necessário observar a dificuldade de estabelecimento de um maior 
contato com a comunidade vizinha, visto que, elas possuem grande 
extensão e estão em contato direto com a Av. Adélia Franco, que é 
uma via de intenso fluxo de veículos. Dessa forma, estas áreas não 
contribuem no objetivo da proposta, que é de oferecer uma maior 
interação dos internos, com a comunidade local.

As áreas adjacentes à edificação (B), dispõem de sombra no 
período da tarde, terreno plano, possuem pouca cobertura vegetal 
e também não possuem um uso destinado. Contudo, elas também 
não fornecem contato com a comunidade e a implantação em alguma 
dessas áreas, poderia implicar em uma polarização dos fluxos, 
dificultanto assim, uma interação eficaz entre os usuários. 

Por fim, a área ao fundo da edificação (C), é bem sombreada 
a tarde, possui terreno plano, concentra uma boa cobertura 
vegetal, que foi incorporada e adequada a proposta, com espécies 
arbóreas e de forração espontânea. O muro dessa região fornece 
contato direto com a Avenida Dulce Diniz (também chamada de 
Estrada da Luzia), a qual abriga uma grande quantidade de casas 
e condomínios residenciais. A proximidade com esses prédios e 
habitações adjacentes é interessante para que seja possível estreitar 

os laços entre a comunidade e os internos, estabelecendo assim, uma 
maior interação entre eles. Dessa forma, apesar da necessidade 
de adequações, como a criação de uma nova entrada, e manejo 
da vegetação existente, esta área é a que mais se enquadra nas 
necessidades da proposta.

Outrossim, a intervenção no local escolhido foi definida 
mediante a compatibilidade da sua extensão com o dimensionamento 
exigido pelo programa de necessidades, a fim de evitar uma ineficaz 
implantação, devido a grandes proporções. Além disso, a utilização 
de todas as áreas disponíveis (A, B e C) poderia causar uma 
dispersão dos usuários, contradizendo a ideia da proposta original, 
que é a integração.

Entretanto, considerando o potencial agroecológico do 
terreno, pode-se propor o aproveitamento dessas áreas (A e B), 
destinando seu uso ao cultivo em maior escala de vegetais como 
hortaliças, verduras, legumes e frutas, por exemplo. A partir desse 
cultivo, sua produção pode ser destinada a comercialização, através 
de feiras orgânicas realizadas duas vezes na semana, organizadas 
no próprio terreno. 

A área de expansão B sul é a mais apropriada para 
abrigar a estrutura da feira orgânica, devido a proximidade do 
estacionamento e portaria, que seram apresentados no próximo 
capítulo. Essa iniciativa pretende estimular ainda mais a comunidade 
local a frequentar o jardim, uma vez que a população poderá obter 
alimentos mais saudáveis com mais proximidade de suas casas.



Percurso Solar e Direção dos Ventos

A realização da análise solar é importante para que se possa 
entender o comportamento de projeção das sombras na área que 
será utilizada para o jardim terapêutico. A partir dela, é possível 
escolher e melhor adequar as atividades que serão desenvolvidas 
no local (figuras 36 e 37), bem como as espécies vegetais que se 
adaptam à essas condições. Do mesmo modo, o estudo da ventilação 
local é imprescindível pra concepção projetual, a fim de evitar 
desconfortos térmicos e propor soluções estratégicas.

Com base nas visitações realizadas ao Asilo Rio 
Branco e sua região de entorno, é possível entender o 
comportamento dos idosos da instituição, bem como, da 
população residente na vizinhança. Os horários escolhidos 

para análise solar e da direção dos ventos, foram os de 8h, 
15h e 17h, que correspondem ao intervalo de tempo que os 
idosos possuem para circularem por áreas comuns. Do mesmo 
modo, nestes horários, do lado de fora da instituição, é comum 
encontrar pessoas realizando atividades físicas como corridas, 
caminhadas e passeios com cachorros.

A simulação foi realizada com auxílio do software 
SketchUp e as datas escolhidas para análise solar apresentam 
o comportamento nas duas épocas do ano com características 
mais distintas. Elas são referentes ao ínicio do solstício de 
inverno (21 de junho) (mapas 6, 7 e 8) e início do solstício de 
verão (21 de dezembro) (mapas 9,10 e 11).

Figuras 36 e 37: Projeção de sombra dos prédios da Rua Dulce Diniz sobre o Asilo na data 28/04/2020, por volta das 15:00 h.

Fonte: A autora, 2020.
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Análises e Percepções

A partir da análise da área que abriga a edificação e sua 
localização urbana, foi possível obter algumas constatações. O 
superdimensionamento do terreno é o fator que mais recebe destaque, 
visto que ele está inserido em uma região onde há predominância de 
edifícios de caráter residencial e de alguns pontos comerciais. 

Devido à sua dimensão, formou-se uma grande extensão 
de “muros cegos” por todo seu perímetro. Com isso, ao andar pela 
calçada, é possível aflorar a sensação de insegurança e desconforto, 
uma vez que não existe grande fluxo de pedestres e o tráfego de 
veículos é intenso. Essa conformação espacial também pode afetar 
quem está do lado de dentro do asilo, já que as sensações de 
confinamento, solidão e distanciamento da cidade também podem ser 
despertadas. 

 As calçadas que circundam o terreno são duas: uma 
voltada para avenida Adélia Franco e outra para avenida Dulce 
Diniz. A primeira, se mostra com dimensões amplas, tendo em média 
3 metros de largura. Ela é equipada com ponto de ônibus, lixeira 
pública e rampa de acessibilidade. No entanto, existem alguns 
trechos que necessitam de algumas adequações, como, por exemplo, 
regularização do calçamento e reparo das tampas dos bueiros (figuras 
38, 39 e 40). Já a segunda, possui dimensões irregulares durante toda 
extensão, com trechos que variam entre 40 centímetros e 2,0 metros 
de largura. Neste local, não existem dispositivos que auxiliem na 
acessibilidade e ponto de ônibus. Vale ressaltar que esta calçada não 
era pavimentada e se tornava um ponto de acúmulo de lixo e entulho. 
No entanto, ao passar por reformas no últimos anos, essa prática 
deixou de acontecer. Apesar da mudança, não foram instaladas 
lixeiras públicas (figuras 41 e 42). 
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Figuras 38, 39 e 40: Ponto de ônibus, lixeira, rampa de  acessibilidade e  
irregularidades da calçada da Av. Adélia Franco.

Fonte: A autora, 2020.



As visitas também ocorreram durante a noite, no período 
que vai do dia 09 ao dia 15 de março de 2020, a fim de analisar 
como é feita a iluminação do asilo e seu entorno. A partir dessa análise, 
foi possível perceber que as vias adjacentes e suas calçadas são 
iluminadas exclusivamente através dos postes de iluminação pública 
(figuras 43, 44 e 45) . Do mesmo modo, no trecho que compreende 
a entrada da instituição até a edificação (figura 42), a iluminação 
também é feita por esses equipamentos. Com relação à própria 
edificação, ela é garantida pela distribuição dos pontos de luz, em 
quantidade mínima necessária a cada espaço, portanto, se apresenta 
de forma bastante limitada (figuras 46 e 47).

Como foi dito anteriormente, a rotina aplicada pela 
administração impede que os idosos possam circular por áreas fora 
dos dormitórios no período da noite. Um fator que contribui para que 
isso aconteça, é que nas áreas verdes, que envolvem a edificação, 
não há presença de nenhum tipo de dispositivo que forneça iluminação 
ao local, assim como não existem atrativos que permitam aos idosos 
uma utilização do espaço com segurança e conforto.

Figuras 41 e 42: Calçada da Av. Dulce Diniz.

Figura 46 e 47 :  Entrada e iluminação geral do Asilo Rio Branco durante a 
noite.

Fonte: A autora, 2020.

Fonte: A autora, 2020.

Fonte: A autora, 2020.

Fonte: A autora, 2020.

Figuras 43 e 44: Calçada da Avenida Adélia Franco e calçada da Av. Dulce 
Diniz durante o período da noite.

Figura 45: Calçada da Avenida 
Adélia Franco e calçada da Av. Dulce 

Diniz durante o período da noite.
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Em vista disso, o projeto de jardim terapêutico para o asilo 
procura trazer soluções alternativas para essas situações, visando 
uma melhoria na rotina dos idosos, a fim de que eles possam utilizar o 
espaço em que vivem em diferentes horários do dia.

 Quando partimos para análise da conformação arquitetônica 
da instituição, é possível notar que ela isola totalmente os idosos do 
contexto urbano. Isso se deve ao fato de que a edificação se comporta 
como uma espécie de ilha, rodeada por áreas verdes inutilizadas 
(figuras 48 a 59) e que dificultam o contato direto dos internos com o 
exterior.

Figuras 48,  49 e 50: Áreas verdes em frente à edificação.

Figuras  51, 52 e 53: Áreas verdes ao fundo da edificação.

Fonte: A autora, 2020.

Fonte: A autora, 2020.
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Figuras   54, 55 e 56: Áreas verdes adjacentes à edificação. Figuras  57, 58 e 59: Áreas verdes adjacentes à edificação.

Fonte: A autora, 2020. Fonte: A autora, 2020.
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 A partir de entrevistas realizadas com alguns dos residentes 
do asilo, foi possível perceber que muitos deles vieram do interior do 
estado, onde moravam em casas que mantinham total contato com a 
vizinhança e, consequentemente, era comum estabelecer laços de 
amizade. Ao se mudarem para a instituição, essas relações deixaram 
de existir e a criação de novos vínculos passou a ser muito reduzida, 
devido ao isolamento da instituição. “O modelo institucionalizado e 
higienista afasta os idosos residentes do convívio urbano de tal modo 
que os laços com a cidade tornam-se fracos” (MOREIRA, 2013, p. 109).

 As visitas ao asilo também possibilitaram conversas informais 
com a enfermeira Fátima Góes e a assistente social Micheline 
Franca. Estas passaram informações de extrema importância para o 
desenvolvimento da pesquisa e do projeto, sendo apresentadas a 
seguir: 

O atual prédio pertence à própria instituição, que é mantida 
através de doações, associados, trabalhos de voluntariados e da 
contribuição de 70% da aposentadoria dos idosos;

A instituição também conta com a parceria das universidades 
da capital, que fornecem estagiários e pesquisadores que contribuem 
com estudos e serviços;

Nos períodos das visitas, o asilo possui 27 funcionários, que se 
dividem em enfermeiros e auxiliares, fisioterapeutas, assistente social, 
médico voluntário, nutricionista e técnica em nutrição, cozinheiras, 
cuidadores, massoterapeuta voluntário, encarregado, porteiros e 
administradores;

Com relação à quantidade de internos, no período da visita, 
eles somavam o número de 31, sendo 15 homens e 16 mulheres;

A estrutura da instituição conta com 28 quartos, sendo 16 na 
ala feminina e 12 na ala masculina, estando 6 em inatividade, devido a 
insuficiência financeira para mantê-los em funcionamento;

Os quartos são preparados para alojar até dois idosos, no 

entanto, existem quartos com apenas um. Também possuem dimensões 
confortáveis, que conseguem acomodar duas camas, geladeira, 
televisão e móveis (figuras 60, 61 e 62), de forma que não interferem 
no deslocamento dos idosos com mobilidade reduzida e dos que 
utilizam cadeira de rodas;

Os quartos ainda dispõem de um banheiro, que é equipado 
com instrumentos de acessibilidade, como barras de apoio no sanitário 
e chuveiro (figura 63 e 64)

Figuras  60, 61 e 62: Instalações dos dormitórios.

Fonte: A autora, 2020.
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Além dos quartos, o programa de necessidades do espaço, 
assim como já foi especificado na setorização, conta com secretaria, 
farmácia e enfermaria, consultório médico, cozinha, lavanderia, área 
de serviço, sala de apoio, sala de esterilização, capela, salão de 
convivência, eventos e refeições, pátio, sala de fisioterapia, sala de 
atendimento psicossocial e sala de auditoria;

Como em toda instituição, os internos são submetidos às 
regras e horários para as refeições, que são: café-da-manhã, lanche 
da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Também possuem 
horário para os banhos, que ocorrem duas vezes ao dia, um pela 
manhã e outro pela tarde.

Quanto ao sono, eles possuem horário para acordar, devido 
ao horário do banho, mas não é estipulado um horário para dormir. 
Vale ressaltar que todos os idosos são assistidos por um cuidador 
nesses momentos, no entanto, sua influência varia de acordo com o 
nível de necessidade de cada um;

O horário de visitas estipulado pela instituição é das 14h 
às 16h para doadores e visitantes comuns. Já para os familiares, a 
visitação pode ser feita todos os dias e em qualquer horário;

Aos domingos, é celebrada uma missa na capela local, que 
é aberta para toda população e se faz de grande importância, visto 
que ela busca incentivar a socialização e a interação dos idosos com a 
comunidade.

Além dessas informações, foi necessário obter imagens 
aéreas do local, com auxílio de um drone, para melhor compreensão 
do espaço (figuras 65, 66 e 67). É imprescindível ressaltar a 
importância de todo esse estudo, visto que ele é um norteador da 
elaboração do projeto do jardim. Diante das informações coletadas e 
das análises realizadas, foi possível entender as necessidades que o 
local apresenta, para que, assim, o ambiente restaurador possa trazer 
estratégias que proporcionem melhorias para a instituição, os idosos e 
a comunidade local.

Figuras  63 e 64: Instalações do banheiro acessível dos dormitórios.

Fonte: A autora, 2020.



Figura 65: Foto aérea do Asilo Rio Branco.

Fonte: A autora, 2020.
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Figura 66: Foto aérea do Asilo Rio Branco.

Fonte: A autora, 2020.
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Figura 67: Foto aérea do Asilo Rio Branco.

Fonte: A autora, 2020.
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Resultados dos Questionários

Baseado na fundamentação teórica, obtida através de 
Kaplan e Kaplan (1989), a respeito das características de ambiente 
restaurador, bem como na definição de jardim terapêutico, o projeto 
procurou, inicialmente, entender quais as preferências de atividades 
que o público alvo tem interesse em realizar, levando em conta o grau 
de autonomia que eles possuem, ou simplesmente, como seria um 
ambiente onde ele quisesse estar, para, assim, desenvolver opções 
que lhes sejam adequadas, como jardinagem, caminhadas, atividades 
físicas, por exemplo. 

 De acordo com a Resolução – RDC 283, os idosos 
institucionalizados podem ser classificados em dois grupos, o 
autônomo e o dependente, tendo esse último, três níveis:

No Asilo Rio Branco, pode-se encontrar idosos que se 
enquadram nesses dois grupos. Dessa forma, o jardim terapêutico 
deve ser pensado de forma que atenda esses públicos e lhes permitam 
boas experiências. A partir disso, para melhor compreensão das 
necessidades dos residentes do asilo, elaborou-se um questionário 
que consta com perguntas básicas como seu nome e idade, assim 
como informações como suas cidades de origem, as atividades que 
realizam e que gostariam de realizar, entre outras. Os materiais foram 
coletados por meio de entrevistas informais realizadas aos mesmos, 
que após serem analisadas, serão expostas em forma de gráficos com 
seus respectivos dados em percentuais para melhor compreensão.

 Em relação as cidades de origem dos idosos (Gráfico 1), foi 
possível perceber que 60% são do interior do estado e vieram morar 
aqui por diversos motivos. O mais comum, é que foram à Aracaju em 
busca de emprego quando eram jovens e acabaram permanecendo. 
E o outro motivo, é a procura de um lugar melhor para ficar nessa 
etapa da vida, seja devido a problemas familiares, financeiros ou de 
saúde.a

3.4 – Grau de Dependência do Idoso

a) Grau de Dependência I – idosos 
independentes, mesmo que requeiram uso de 
equipamentos de auto-ajuda;

b) Grau de Dependência II – idosos com 
dependência em até três atividades de 
autocuidado para a vida diária tais como: 
alimentação, mobilidade, higiene; sem 
comprometimento cognitivo ou com alteração 
cognitiva controlada;

c) Grau de Dependência III – idosos com 
dependência que requeiram assistência em 
todas as atividades de autocuidado para a vida 
diária e ou com comprometimento cognitivo.

3.5 – Indivíduo autônomo - é aquele que detém 
poder decisório e controle sobre a sua vida.
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Gráfico 1: Cidades de origem dos idosos.

Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 2: Atividades que os idosos realizam no tempo livre.

Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 3: Atividades físicas que os idosos realizam.

Fonte: A autora, 2019.

O asilo oferecia passeios mensais, ou a cada 15 dias, assim 
como, eram promovidas práticas variadas ao longo da semana, no 
entanto, em conversa informal com uma das funcionárias do asilo, a 
mesma relatou que esses passeios e atividades deixaram de acontecer, 
devido à falta de incentivos e de pessoas destinadas a esse trabalho. 
Dessa forma, as atividades que os internos dispõem durante o dia a dia 
são escassas, tais como, assistir televisão, jogar dominó, ficar passeando 
pelo local, conversando entre si, com funcionários e alguns visitantes, 
fazer caminhada, fisioterapia, ou simplesmente ficam em seus quartos ou 
sentados ao ar livre, como é demonstrado no Gráfico 2 ao lado.

Como foi apresentado no gráfico anterior, algumas das 
atividades realizadas pelos idosos no tempo livre referem-se a exercícios 
físicos. Ao questioná-los sobre as atividades realizadas, as mesmas 
se restringem a prática de caminhadas dentro da edificação (36%) e a 
fisioterapia (50%), e um número menor de residentes não tem hábito de 
realizar nenhuma prática (14%), como mostra o Gráfico 3.

Podemos observar também, que um dos pontos levantados por 
os entrevistados sobre as atividades que gostariam de realizar (Gráfico 
4) refere-se a um local adequado para realização de caminhadas (35%). 
Esse dado trás a hipótese de que, talvez, mais pessoas não optem por 
esse exercício justamente por a falta de estruturas para realizar a mesma. 
Com o mesmo percentual, a jardinagem (35%) é também um dos itens 
apresentados na lista de desejo dos idosos. Esta que é uma atividade 
comum entre pessoas dessa faixa etária, e que, ainda contribuem com 
a estética, e revitalização do espaço e dos moradores, reforçando a 
proposta da criação de um jardim terapêutico.
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Em seguida, foi questionado aos idosos se eles possuíam 
algum tipo de enfermidade, restrição ou limitação que lhes impediam 
de realizar alguma atividade. Dos entrevistados, 27% responderam 
não ter nenhum desses problemas. 66% dos entrevistados apontaram 
as dores nas articulações, diabetes, hipertensão e depressão como 
as principais queixas. Assim mostra o gráfico a seguir (gráfico 5). 
Esses dados contribuíram na elaboração da proposta, para que 
esta pudesse trazer soluções estratégicas, integrando os idosos com 
limitações, ao projeto. Dessa forma, melhorias físicas e de bem-estar 
poderão ser proporcionadas.

A entrevista também analisou há quanto tempo os idosos 
estavam morando no asilo, a fim de entender quais eram suas 
percepções sobre o local onde residem. O período de internação 
variou entre 2 meses a 3 anos, como é mostrado no gráfico 6.

Da mesma forma, a faixa etária também foi uma informação 
importante a ser obtida (gráfico 7), visto a necessidade de escolher 
atividades e programações que sejam adequadas a esse público.

Gráfico 4: Atividades que gostariam de realizar.

Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 5: Restrições ou limitações.

Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 6: Tempo de internação.

Fonte: A autora, 2019.

Gráfico 7: Faixa etária dos entrevistados.

Fonte: A autora, 2019.78



CENÁRIOS
Conceito

Partido





Diante de todas as informações apresentadas, sabendo 
como funciona a instituição de longa permanência e o entorno da 
edificação, além das problemáticas encontradas nos dois contextos, 
o projeto de jardim terapêutico para o Asilo Rio Branco oferece uma 
nova opção de lazer, entretenimento e bem-estar para os internos, os 
visitantes e a comunidade vizinha. 

 Á vista disso, assim como o jardim da William E. Carter School,  
o intuito de propor interações decorrentes da elaboração desse 
ambiente define o conceito do projeto. Isso resulta das relações que 
devem ocorrer nas mais diversas formas: entre os idosos e o jardim, 
a fim de que eles se conectem e estabeleçam maiores vínculos 

ao local em que vivem; entre os idosos e a comunidade, visando 
maior socialização e criação de laços afetivos; entre a comunidade 
e o jardim, proporcionando um novo espaço de recreação para as 
pessoas que por ali residem; e, por fim, entre o jardim e a edificação já 
existente, de forma que eles se relacionem harmonicamente.

 Os cenários buscam, primordialmente, preservar ao máximo 
as espécies arbóreas existentes no local, a fim de proporcionar mais 
uma forma de interação: entre a vegetação original e a proposta. 
Consequentemente, esse tipo de decisão interfe diretamente na 
conformação plástica dos espaços, bem como na criação de caminhos 
e acessos. 

Conceito
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Partido

Para que essas interações aconteçam, é necessária a 
requalificação da área posterior à edificação do asilo. Isso porque, 
como já foi apresentado, essa é a região mais próxima à avenida 
Dulce Diniz, onde estão presentes as casas e os edifícios residenciais. 

 A interação entre o jardim e os idosos é concretizada através 
dos cinco sentidos trabalhados nos seguintes ambientes: Saúde; 
Convívio; Integração Família; Integração Comunidade; Cuidado; e 
Bem-estar. Esses estão devidamente adequados às pessoas com 
necessidades e limitações físicas, de forma que os internos possam 
usufruir do local sem dificuldades. 

 Além disso, o projeto pretende oferecer aos idosos, um maior 
contato com a natureza, proporcionando-lhes uma melhor experiência 
na instituição durante sua estadia, bem como possibilitar agradáveis 
sensações, ao incentivar o despertar os cinco sentidos que ela oferece: 
visão, audição, olfato, tato e paladar.

•O sentido tátil é proporcionado por meio do contato com 
texturas de árvores como  Quaresmeira e Oiti; de frutas como Acerola 
e Pitanga; de flores de árvores como Jasmim-manga  e Pata-de-vaca; 
e de arbustos  como Crossandra Amarela e Bela-Emília. Além destas, o 
tato também é percebido pelo contato com os materiais empregados 
nas estruturas e nos mobiliários, a exemplo da madeira, de fibras e 
tecidos utlizados nos bancos dos gazebos e do pergolado do Espaço 
Integração Família. 

Outrossim, através da utilização do Espaço Cuidado, onde 
tem a horta, os usuários também têm contato com a terra, com a água 
e com as ferramentas de trabalho. Da mesma forma, nos Espaços 
Saúde, Convívio, Integração Família e Integração Comunidade, onde 
há maior circulação de pessoas devido a concentração de atividades 
físicas e de lazer, pretende-se incitar os estímulos corporais, por 
meio de ginásticas, danças e alongamentos, assim como, através 
de demonstrações de afeto, tais como abraços, apertos de mão e 
cumprimentos, por exemplo.

•A visão é explorada através da composição de 
diferentes espécies de plantas como Resedá, Ixora e Grama 
Esmeralda, por exemplo, com suas mais variadas formas, 
cores , tamanhos e folhagens. O formato orgânico dos 
canteiros, maciços vegetais, e das estruturas criadas para o 
jardim, buscam captar ainda mais a atenção para esse 

sentido. Do mesmo modo, as iluminações natural e 
artificial também desempenham um papel fundamental, uma 
vez que provocam diferentes efeitos de luz, sombra e reflexos 
que incidem nas superfícies, nas folhagens, na água e nos 
equipamentos do jardim. 
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O olfato é o único dos cinco sentidos que possui relação 
direta com o sistema límbico, responsável por estímulos cerebrais 
como as emoções, memórias, intuições e criatividade (INSTITUTO 
DO CÉREBRO, 2019), (AMO AROMA, [s.d.]). À vista disso, ele será 
explorado com os odores liberados por plantas aromáticas, como 
Rosas, Dama-da-noite e gardênia, por exemplo. Elas estão presentes 
ao longo das áreas de passagem e de estares, como os Espaços 
Integração Família e Bem-Estar. No Espaço Cuidado, esse sentido 
também será percebido através de ervas aromáticas, medicinais e 
condimentares, como é o caso do Manjericão, da Erva-cidreira e do 
Alecrim. 

Outra forma de interação que acontece é por meio do 
contato direto dos usuários com os Espaços (Saúde, Convívio, 
Integração Família, Cuidado e Bem-estar), com a vegetação e com os 
equipamentos implantados. Ademais, a possibilidade de participação 
da comunidade em atividades em grupo, como aulas de ginástica, 
de dança, missas ou pequenas apresentações organizadas pela 
instituição, também tende a estimular as relações com o espaço.

 Similarmente, a interação entre a comunidade e os idosos 
acontecerá por meio da convivência e participação conjunta em 
atividades, exercícios físicos e/ou através do uso dos Espaços (Saúde, 
Convívio, Integração Família, Cuidado e Bem-estar).

A interação entre o jardim terapêutico e a edificação já 
existente, é definida através da implantação de caminhos acessíveis 
que interligam os dois ambientes, facilitando o acesso dos internos. 
A criação desses espaços e caminhos  foi   elaborada a partir do 
recorte das áreas livres de vegetação preexistentes no terreno. Desse 
modo, aliado a influência do paisagista Burle Marx, ao fazer uso da 
organicidade das formas de canteiros, arbustos, corpos d’água e pela 
preferência por espécies tropicais, essa própria condição do terreno 
proporciona uma diversidade de formas plásticas orgânicas que 
permeiam por todos os ambientes do jardim.

•As sensações auditivas são percebidas a partir 
dos sons provenientes da natureza, como o vento ao passar 
pelas árvores como as Resedás, folhagens e do canto dos 
pássaros, atraídos por árvores frutíferas. Além disso, os 
elementos incorporados ao jardim terapêutico, como a fonte 
do espelho d’água e a música utilizada para atividades em 
grupo, também provocarão esses estímulos auditivos. 

•O sentido gustativo poderá ser obtido com as 
árvores frutíferas, que estão distribuídas ao longo do 
caminho e pelo pequeno pomar existente, próximo a horta. 
Espécies como acerola, pitanga e laranja são alguns 
exemplos que podem ser encontrados nesses locais. Além 
disso, as espécies vegetais cultivadas no Espaço Cuidado 
também serão utilizadas para produção das refeições da 
instituição.
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Análise e Preparação do Terreno

0 20m 0 20m

Forração Perene

Forração Intermitente

Vegetação Arbórea Área natural/vegetada

Áreas Úmidas

Espelho D’água

Pavimento drenante

Área Plana

Edificação

84

A divisão e a locação de espaços definidos para o jardim 
foram desenvolvidas levando em consideração fatores como: 
orientação solar, estudos de ventilação, conformação urbana local e a 
morfologia e elementos já existentes no terreno (mapa 12).

Desse modo, a partir de análises, observou-se que o local 
apresenta uma regularidade topográfica em maior parte de sua 
extensão, possui maciços vegetais, grande cobertura de forrações e 
áreas úmidas. Assim, a fim de locar os ambientes obtendo as melhores 
condições de exposição solar, ventilação e de fatores urbanos viários, 
foi necessário fazer a drenagem da área úmida para que  houvesse 
melhor aproveitamento do espaço e novos usos da proposta. 

Entretanto, houve a preocupação de manter a existência 
de áreas drenantes, criando assim, estratégias que absorvessem 
os volumes d´água que ocorrem no terreno. Uma das soluções, foi a 
criação de duas novas áreas de captação de águas pluviais, onde 
o volume d’água escoa pela calçada e é direcionado para esses 
reservatórios. Essas áreas ainda contam com espécies vegetais que 
são adequadas a situações de alagamento e auxiliam na absorção da 
água. Outra estratégia, foi o uso de pavimentos drenantes (mapa 13), 
como blocos de concreto poroso na calçada, blocos de concreto com 
grama em todo estacionamento e uso de concreto poroso em todos 
caminhos do jardim. Além dessas, a permanência da ampla cobertura 
vegetal e a adição de novas espécies no terreno também é outro fator 
que aumenta o potencial de drenagem do terreno.

Fonte: A autora, 2020.

Mapa 12: Morfologia do terreno Mapa 13: Permeabilidade do terreno



Análise da Vegetação

Mapa 14: Análise da Vegetação

Fonte: A autora, 2020.
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Após identificar as vegetações existentes 
no terreno, optou-se por preservá-las ao máximo e 
realizar a adição de novas espécies de acordo com 
as necessidades e características dos ambientes 
que constituem o jardim. Assim, espécies de árvores 
frutíferas estão concentradas em maior número na 
porção leste do jardim, onde está o Espaço Cuidado, 
que é caracterizado por proporcionar o contato 
com hortaliças, legumes e frutas. Já na porção 
norte, no Espaço Bem-Estar, que possui um perfil 
predominantemente contemplativo, adotou-se mais 
espécies de traços ornamentais e que fornecem bom 
sombreamento, por exemplo.



Setorização do Jardim Terapêutico
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Mapa 15: Setorização do Jardim Terapêutico

Fonte: A autora, 2020.



Implantação
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Indicação das Espécies

* Árvores Frutíferas:

- Acerola (27);

- Carambola(28);

- Goiaba (29);

- Jaboticaba (30);

- Limão Taiti (31);

- Limão Siciliano (32);

- Manga Palmer (33);

- Pitanga (34);

- Romã (35);

- Seriguela (36)

A organicidade dos caminhos do jardim e a 
escolha pela adoção espécies vegetais tro-
picais são características utilizadas com base 
nos trabalhos de Roberto Burle Marx.

* * Canteiro de espécies coloridas: 

- Bela-Emília (6);

- Crossandra Amarela (8);

- Crossandra Laranja (9);

- Ixora (11).

* * * Jardim ornamental: 

Agave Dragão (4);

Babosa (5);

Espada de São Jorge (10);

Cicca Revoluta (13);

Palmeira Areca (14).
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Quadro de Espécies (Tabela 3)

Espécie Símbolo Nome Científico Nome Popular Altura (m) Ø Copa (m) Época de Floração Cor da Floração Frutos Comestíveis Atrai Animais

89

Zoysia Japônica Grama
Esmeralda 0.1 a 0.15 --- --- Não Possui Não Possui Não

Ophiopogon 

japonicus

Grama
Preta

Até 0.20 --- --- Não Possui Não Possui Não

Hedera 
canariensis

Hera-da-
Algeria

Até 5 --- --- Verde Não Possui Não

EXTRATO DE FORRAÇÕES

Agave 
attenuata

Agave 
Dragão Mais de 1 --- --- Não Possui Não Possui Não

Aloe 
arborescens

Babosa Até 1 --- Março a Junho Vermelha Não Possui Beija-flores

Plumbago 
auriculata

Bela-Emília Até 2 --- Dezembro a Junho Azul ou Branca Não Possui Borboletas

Cymbopogon 
winterianus

Capim 
Citronela 0.9 a 1.8 --- --- Não Possui NãoNão Possui

Crossandra 
nilotica

Crossandra 
Amarela 0.8 a 1.6 --- Setembro a Março Não PossuiAmarela

Crossandra
infundibuliformis

Crossandra 
Laranja 0.6 a 0.9 --- Março a Setembro Não PossuiLaranja

EXTRATO ARBUSTIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Ixora coccinea Ixora 0.9 a 1.2 --- Setembro a Março Não PossuiVermelha Polinizadores

Tibouchinea 
Granulosa

Pingo de Ouro 0.5 --- Setembro a Março Não PossuiRoxa, branca ou 
rosa

Pássaros

Cycas Revolute Cicca Revoluta Até 3 Até 3 Setembro a 
Dezembro

Não PossuiNão Possui Não

Dypsis 
lutescens

Palmeira 
Areca

Até 3 Até 4 Setembro a 
Dezembro

Não PossuiBranca Não

Sansevieria 
trifasciata

Espada de 
São Jorge 0.4 a 0.9 --- Junho a Setembro Não PossuiBranca Não

Espécie Símbolo Nome Científico Nome Popular Altura (m) Ø Copa (m) Época de Floração Cor da Floração Frutos Comestíveis Atrai Animais

Psidium 
cattleyanum

Araçá-
Amarelo 1 a 9 2 a 18  Junho a Dezembro Branca Sim Pássaros e 

Borboletas

Schinus 
terebinthifolia

Aroeira 
Pimenteira

5 a 10 9 Setembro a Janeiro Branca Sim Pássaros e 
Borboletas

Gochnatia 
polymorpha

Cambará 6 a 8 4
Outubro a 
Dezembro

Branca Não Possui Não

Tabebuia
serratifolia

Ipê Amarelo 6 a 9 6  Julho a Setembro Amarela Não Possui Pássaros e 
Borboletas

EXTRATO ARBÓREO

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Espécie Símbolo Nome Científico Nome Popular Altura (m) Ø Copa (m) Época de Floração Cor da Floração Frutos Comestíveis Atrai Animais

Tabebuia 
roseoalba

Ipê Branco 6 a 9 6 Setembro a 
Dezembro

Branca Não Possui Pássaros

Tabebuia
Impetiginosa

Ipê Roxo 6 a 9 6 Junho a
Dezembro

Roxa Não Possui
Pássaros e 
Borboletas

Plumeria rubra Jasmim Manga 4 a 6 6 Setembro a
Dezembro

Branca, amarela 
e rosa

Não Possui Beija-flores

Licania 
tomentosa

Oiti 8 a 15 6 Junho a Setembro Amarela Não Possui Pássaros

Bauhinea 
Forticata

Pata de Vaca 6 a 12 3
Janeiro, Outubro, 

Novembro e 
Dezembro

Rosa Não Possui
Pássaros e 
Brboletas

Senna 
macranthera

Pau Fava Até 8 5 Dezembro a 
Abril

Amarela Não Possui Não

Tibouchinea 
Granulosa

Quaresmeira 8 a 12 5
Dezembro a 

Março; Junho a 
Agosto

Roxa Não Possui Pássaros

Lagerstroemia 
indica

Resedá 4 a 6 3 Dezembro a 
Março;

Branca, rosa
 e lilás

Não Possui Beija-flores e 
borboletas

Malpighia 
emarginata

Aceroleira Até 3 2 a 3 Ano todo Branca ou 
rosa

Sim Pássaros
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EXTRATO ARBÓREO FRUTÍFERO
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Averrhoa
Carambola

Carambola Até 8 6 a 7 Ano todo Amarelo e 
rosa

Sim Pássaros

Psidium guajava Goiaba Até 12 5 a 6
Setembro a 
Dezembro

Branca Sim Pássaros e 
Borboletas

Myrciaria 
cauliflora

Jabuticabeira Até 5 5 Setembro a Março Branca Sim Pássaros

Citrus Limon Limão Taiti Até 4 2 Janeiro a Junho Branca Sim Pássaros

Citrus Limon Limão Siciliano 3 a 6 2 Setembro a
Dezembro

Branca Sim Pássaros

Mangifera 
Indica

Manga Palmer Até 12 Até 10 Junho a Setembro Amarela Sim Pássaros

Eugenia 
uniflora

Pitangueira 2 a 12 3 a 6 Junho a Dezembro Branca Sim Pássaros

Punica 
Granatum

Romã 2 a 5 2 Maio a Setembro Vermelha Sim Pássaros

Spondias 
purpurea

Seriguela Até 7 4,5 Setembro a
 Dezembro

Rosa, vermelha ou 
roxa

Sim
Pássaros e 
pequenos 
macacos

Espécie Símbolo Nome Científico Nome Popular Altura (m) Ø Copa (m) Época de Floração Cor da Floração Frutos Comestíveis Atrai Animais
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Acessos
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Faixa de PedestresCalçada larga Ponto de ônibusPonto de ônibus e muro permeável visual

Após a realização da análise da conformação espacial da 
edificação e dos hábitos dos internos, foi possível traçar caminhos que 
são propícios ao direcionamento até o jardim ou indicam o percurso 
que pode ser traçado para pessoas que estão dispostas a realizar 
caminhadas. Os caminhos em vermelho, com largura de dois metros, 
partem das laterais da edificação e se estendem por todo perímetro, 
oferecendo aos transeuntes a contemplação de diversos cenários 
resultantes da criação dos diferentes espaços. Nos demais locais de 
passgem é utilizada pavimentação em concreto poroso em sua cor 
natural, exceto no acesso que liga a cozinha da edificação até a horta. 
Nesse local, é utilizado o concreto poroso na cor amarela.

 Frente às conclusões obtidas com as análises realizadas na 
Avenida Dulce Diniz e a partir de constatações como muros cegos, 
irregularidade das calçadas, via estreita e grande fluxo de veículos 
no local, foi necessária a proposição de intervenção com alguns 
elementos urbanísticos:

• A primeira consiste na ampliação para 6 metros de largura 
e regularização da calçada, fazendo uso de piso intertravado e 
instalando rampas de acesso a fim de torná-la acessível e confortável;

• Em seguida, o muro implantado contém trechos que fornecem 
permeabilidade visual para o jardim; 

•Outra proposta é a abertura de vias de desaceleração, 
visto a movimentação de entrada e saída de veículos do jardim, assim 
como, para facilitar a parada de veículos responsáveis pela coleta de 
resíduos da casa lixo;

•Instalação de recuo na via, para acomodação de ponto de 
parada de ônibus e implantação de um bicicletário; 

•Outro elemento utilizado é a colocação de faixas de 
pedestres elevadas em três pontos da avenida, com intuito de 
proporcionar uma interação física com a vizinhança e, ao mesmo 
tempo, estimular a redução de velocidade dos veículos para 
direcionar a atenção para o jardim.

Apesar do jardim terapêutico ter um fechamento com muro 
de alvenaria, o acesso ao seu interior é aberto ao público. Entretanto, 
o ingresso é realizado unicamente através da portaria do local. Essa 
configuração se moldou a partir da característica da instituição ser 
uma unidade privada e requer uma melhor administração quanto 
ao acesso de visitantes, a fim de fornecer uma maior segurança 
aos internos e a edificação. Buscando minimizar os efeitos negativos 
causados por muros cegos, foram implantados trechos em que há 
permeabilidade visual para o jardim e que também proporciona uma 
interação com os ambientes interno e externo.
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A organicidade nos traçados dos caminhos do jardim são desenvolvidos 
tendo como principal referência, um dos maiores paisagistas brasileiros, 
Roberto Burle Marx.



Estacionamento

O Estacionamento é responsável por acomodar os veículos 
dos visitantes de localidades mais distantes, cujo objetivo é a interação 
com o jardim e/ou os internos. Tendo 2.860m², foi projetado para 
acomodar até 64 veículos, considerando uma situação de lotação 
máxima, que consistiria em um carro por família/amigos de cada 
interno. Além destas, foram adicionadas 8 vagas extras para melhor 
delimitar o espaço.

 O tipo de pavimentação utilizado foi bloco de concreto com 
grama no interior, devido à alta permeabilidade que ele oferece 
ao solo, além de contribuir para absorção das águas pluviais e é 
resistente ao fluxo de veículos. 

 Nos canteiros foram implantadas três espécies de Ipê, o 
Roxo, o Amarelo e o Branco, além da Pata de Vaca, objetivando um 
fornecimento contínuo de sombra aos veículos e conferindo um bom 
valor estético por conta das suas florações. Vale destacar que edifícios 
presentes na via também proporcionam sombra para essa área. O 
estacionamento conta com postes de iluminação para o período da 
noite. 

O local ainda dispõe de uma bacia de drenagem pluvial, 
semelhante ao implantado no Espaço Bem-Estar, que colabora 
para drenagem da água pluvial da avenida. Ele recebe o mesmo 
tratamento, utilizando as mesmas espécies que absorvem maiores 
volumes de água.

Portaria

Responsável pelo controle de entrada e saída de veículos, 
sejam eles de visita ou de serviço, bem como de pedestres, a portaria 
do jardim terapêutico possui uma edificação elaborada em alvenaria 
comum, com de 15 metros quadrados de área e que é equipada com 
banheiro para os funcionários. O acesso dos veículos é controlado 
através de cancelas eletrônicas instaladas ao lado sul da edificação 
e a entrada dos pedestres é conferida por um portão ao lado 
norte. O pórtico que compõe esse ambiente é desenvolvido com as 
mesmas características adotadas em outras estruturas presentes no 
jardim. Dessa forma, ele é desenvolvido com a composição de vigas 
robustas de madeira, que se apoiam no solo em bases de concreto, se 
estendem por cima da edificação e formam duas quedas d’água. O 
fechamento dessa cobertura é realizado com o uso de palha trançada 
e telha translúcida. Na entrada de veículos, sua parte mais baixa 

possui altura de 4,70 metros, o que permite a passagem de veículos de 
maior porte, como os de serviço, de manutenção e de emergências, 
por exemplo. Ainda sobre essa entrada, ela é dimensionada com 
largura de 5 metros, a fim de permitir a passagem de até dois veículos 
simultaneamente. Já a entrada de pedestres, possui largura de 3 
metros e o portão é constituído em metal.

A edificação e a entrada de carros possuem painéis em 
madeira presos na parede, que dão suporte para a fixação de 
espécies trepadeiras como a Unha de Gato. Seu desenvolvimento 
permite a forração da estrutura em que está apoiada e o período de 
sua floração confere importante destaque estético ao local.
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Espaço Convívio

Esse ambiente é responsável por receber os visitantes e lhes 
oferecer o primeiro contato com o jardim terapêutico. À vista disso, ele 
é composto por uma ambientação e por uma construção, o Centro de 
Vivência. A primeira é idealizada com arranjos de cores, aplicadas na 
pavimentação de intertravados permeáveis e nos maciços vegetais, 
com as espécies Crossandra (nas cores laranja, amarela), Ixora 
(cor vermelha) e Bela-Emília (cor azul).  Além de valor estético, essa 
configuração dos arranjos de cores possui o intuito de trazer alegria e 
entusiasmo para os usuários do espaço.

 Além disso, o espaço possui bancos e árvores que fornecem 
sombra, como Oiti, Resedá, Pata de Vaca, Pau Fava, Quaresmeira e 
Ipê Amarelo. Essas espécies possuem diferentes colorações e épocas 
de floração, por isso geram variados cenários ao longo do ano, 
dando dinamicidade a área.

O Centro de Vivência presente no espaço, de 
aproximadamente 325m² de área, tem, como finalidade, oferecer, 
tanto aos idosos quanto aos seus acompanhantes e visitantes locais, 
um espaço que permita o desenvolvimento de diversos tipos de 
atividades, como aulas de dança, ginástica, missas e pequenas 
apresentações. Sendo assim, sua estrutura e formato retangular foram 
pensados de modo que fosse possível obter as melhores condições de 
ventilação e proteção solar. 

Sua estrutura, com duas direções de queda d´água, é 
composta por peças robustas, com secção transversal de 30x20 
centímetros e que exercem a função de viga e pilar ao mesmo tempo. 
Essas vigas estão apoiadas em uma base de concreto, afim de evitar o 
contato direto da madeira com a umidade presente no solo. A distância 
entre essas peças é de 1,60 metros, a fim de permitir a entrada dos 
usuários. Pensando no controle de deformação da madeira decorrente 
a exposição a umidade, foram colocadas peças menores entre essas 
vigas, a fim de conferir o travamento da estrutura e minimizar os efeitos 
agressores. O fechamento dessa cobertura é realizado com o uso 
de palha trançada e telha translúcida, que protegem os usuários da 

incidência solar e da chuva. Ademais, essa construção também possui 
aberturas em estilo de venezianas para melhor circulação do ar.

Adjacentes ao Centro de Vivência e construídos em 
alvenaria comum, existem dois banheiros acessíveis e um depósito de 
equipamentos e cadeiras, a fim de oferecer maior apoio aos usuários. 
Aliado a esse espaço, também existem bebedouros e bancos para 
descanso.

 O Centro de Vivência é dimensionado para receber 
exercícios aeróbicos em grupo, como alongamentos, yoga, dança 
e ginástica, por exemplo. Do mesmo modo, é possível ser utilizado 
para realização de pequenas apresentações (dos próprios idosos 
ou de grupos externos), que atualmente acontecem no interior da 
edificação já existente. Dessa forma, para garantir a segurança 
dos idosos, foi colocado um piso emborrachado antiderrapante e 
redutor de impactos, na cor laranja, semelhante ao usado na área 
infantil do Espaço Integração Comunidade. A escolha da cor se deu 
por ela representar entusiasmo, criatividade e comuniação (EQUIPE 
EVONLINE, 2015).

 Esse espaço também permite a realização de missas 
esporádicas ao ar livre, dando, assim, uma alternativa dinâmica 
a essa celebração, que tradicionalmente acontece na capela da 
instituição. Outra possibilidade de uso do espaço é através do 
cinema comunitário. Visto à pouca diversidade de atividades que são 
oferecidas aos idosos internos, bem como à pouca oferta de áreas de 
lazer na região, tal atividade funciona como nova opção de atividade 
de lazer, ao mesmo tempo em que estimula uma maior interação entre 
os moradores do asilo e a comunidade local.

 Nesse ambiente, os sentidos da visão, audição e tato são 
melhor explorados por meio das cores dos pisos e vegetações; das 
músicas, que tocam durante as atividades; do contato físico entre as 
pessoas; bem como das texturas do piso e da madeira, por exemplo.
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A criação de um espaço para convivência de diferen-
tes públicos e a elaboração de uma estrutura que pode 
abrigar variados tipos de atividades foram baseadas 
no Pavilhão do Children’s Garden do Legacy Emanuel 
Medical Center
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Espaço Saúde

Esse espaço envolve a academia de saúde ao ar livre, 
tendendo a complementar os exercícios físicos que poderão ser 
desenvolvidos no Espaço Convívio, assim como, permitindo uma 
extensão e interação com as atividades de fisioterapia, atualmente 
realizadas em uma sala próxima a essa área. 

O ambiente conta com 15 aparelhos, distribuídos entre: 
Simulador de Caminhada, Simulador de Cavalgada, Giro Diagonal 
e Vertical, Barras Paralelas e Twisth. Esses equipamentos são de metal 
e possuem proteções emborrachadas nos locais de toque, para evitar 
desconfortos térmicos provenientes da exposição solar. Além disso, sua 
superfície é recoberta com tinta fosca, para evitar reflexos indesejados 
provocados pelo sol. Visando a segurança dos usuários, eles ainda 
estão assentados em piso emborrachado antiderrapante e redutor de 
impactos, na cor amarela, ocupando uma área de aproximadamente 
170 m². 

 Todos os aparelhos estimulam o alongamento e fortalecimento 
muscular do usuário e alguns são equipados para receber duas ou 

até três pessoas simultaneamente, o que reforça a ideia de interação 
coletiva. Além disso, existe uma placa orientativa com ilustrações de 
uso de cada equipamento. No entanto, deve-se reforçar a importância 
de um acompanhamento profissional frente a utilização feita pelos 
idosos. 

Esse ambiente ainda apresenta um pequeno talude, de 60 
cm de altura, com três árvores da espécie Resedá, permitindo melhor 
delimitação dessa área de exercícios físicos. Pensando em conferir 
maior apoio para os utilizadores do espaço, foram colocados bancos 
para descanso embaixo de árvores Quaresmeiras, que oferecem 
sombra e um bom aspecto visual.

Através desse espaço, os idosos, seus acompanhantes 
e a comunidade fazem uso em conjunto, estimulando as relações 
interpessoais e estabelecendo vínculos afetivos. Durante o uso, eles 
obtém estímulos visuais, conferidos pelo ambiente e vegetações 
propostas; táteis, através do contato físico com os equipamentos e com 
as pessoas; e auditivos, através das conversas eventuais.
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Atividades Físicas ao ar livre

Alguns equipamentos podem ser utilizados  por dois 
usuários simultaneamente, fazendo com que haja 
um maior estímulo a comunicação e interação social.

Assim como nos projetos ”Caminhada”, “Esporte e Saúde de 
Rua” e  o “Programa Caminhar com Saúde e Segurança”, 
a criação desse espaço estimula a prática de hábitos mais 
saudáveis dos idosos, através de atividaes físicas ao ar livre.

Pavimentação em emborrachado

Pavimentação em concreto colorido

Rota Semi-Acessível para idosos

A proximidade com a sala de fi-
sioterapia permite que os idosos 
possam combinar seus exercí-
cios físicas nesses dois ambientes
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Fisioterapia
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Poste de Iluminação
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Espaço Integração Família 

Esse espaço objetiva oferecer aos usuários, um local que 
estimule ainda mais o estabelecimento de relações interpessoais. 
Sua conformação circular, demarcada pelo assentamento do piso 
intertravado de concreto permeável de duas cores (natural e azul), 
tende a reforçar esse intuito de abraçar e envolver os públicos. Isso 
resulta do fato que indivíduos de diferentes faixas etárias poderão se 
utilizar dele ao mesmo tempo, desde crianças até os idosos. 

 O ambiente abriga um pergolado assentado em um deck de 
madeira, com dezoito centímetros de altura, em formato semicircular. 
Ele possui rampas de acessibilidade para pessoas com necessidades 
especiais e luz balizadora que indica a diferença de nível, durante o 
uso a noite. Ele ainda abriga sofás e poltronas acolchoados, criando, 
assim, um local confortável para conversação. Esse mobiliário é 
confeccionado com fibra sintética, devido à maior durabilidade desse 
material diante a exposição em área externa. 

Em frente à estrutura citada, está implantado um espaço 
recreativo para crianças visitantes, em formato circular, utilizando 
o mesmo o piso emborrachado, já citado em outros ambientes, 
com mobiliários infantis em metal e madeira, e árvores da espécie 
Quaresmeira para proporcionar sombra a esses equipamentos. 
Também foi colocado um canteiro elevado em concreto e madeira, que 
serve como banco e fornece maior suporte a essa área. As espécies 
utilizadas nele foram Agave-Dragão, Babosa e Espada de São 
Jorge, devido a facilidade de cultivo, suas semelhanças físicas e por 
proporcionar um valor estético ao ambiente.

 Por sequência, ao lado desse último, foram colocados 8 
conjuntos de mesas e cadeiras de madeira, que podem ser utilizadas 
para jogos de cartas, de tabuleiros ou pinturas, atividades comumente 
realizadas pelos idosos na instituição. As cadeiras possuem assento 
acolchoado e encosto de braços, para melhor ergonomia dos 
usuários.

Pensando no conforto térmico, as mesas estão próximas às 
árvores Quaresmeiras, que fornecem sombra e produzem florações 
coloridas, potencializando o visual do ambiente. Além disso, elas 
passam aproximadamene 1/3 do ano floridas, suas raízes não são 
agressivas ao pavimento, são resistente a pragas e são responsáveis 
por atrair pássaros. Outrossim, as mesas são complementadas com 
cobertura do tipo ombrelone, para proteção contra a incidência solar 
e da chuva. 

Nesse espaço podem ser percebidos o sentido tátil, 
com as diferentes texturas de materiais como a madeira, o piso 
emborrachado, a vegetação e através do contato físico provenientes 
das relações interpessoais; o sentido visual, que será instigado através 
das cores dos pavimentos, do mobiliário infantil, da vegetação e da 
composição do ambiente; e o sentido auditivo, captado através 
da interação dos usuários com o espaço, como as conversações no 
ambiente do pergolado, nas brincadeiras das crianças no espaço 
infantil e nas descontrações durante os jogos de mesa.
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Cobertura Semicircular com mobliario 
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 Nesse espaço, os idosos poderão ter conta-
to com visitantes de diferentes faixas etárias, estimu-
lando, assim, o sentido de comunidade e socializa-
ção



Espaço Interação Comunidade

O Espaço Interação Comunidade objetiva captar a atenção 
das pessoas que residem na região ou que estão de passagem pelo 
local. Ele funciona como vetor de interação entre a comunidade e o 
jardim. Seu formato decorre de uma reentrância criada no terreno, 
englobando duas unidades da espécie de coqueiro, já existentes no 
local, e se molda de forma que possa acolher os usuários. 

 Nesse local estão situados cinco totens com palavras-chave, 
que representam a relação esperada entre os idosos e o ambiente em 
que estão vivendo. Do mesmo modo, essas palavras deram nome aos 
espaços do jardim, sendo eles: Convívio; Saúde; Integração Família; 
Cuidado; e Bem-Estar. Além de conferir valor estético, esses elementos 
carregam informações que destacam a importância desses assuntos 
para o idoso.

 Essa área recebe um tratamento com instalação de 
pavimentação, vegetação, mobiliários urbanos como bancos, lixeiras, 
postes de luz e bicicletário, além de mobiliários infantis como brinquedo 
e mesas. A escolha do tipo de pavimentação para esse local foi 
realizada levando em consideração a capacidade de drenagem, o 
efeito visual  e potencial de personalização que  o material oferece, 
assim como o público infantil que fará uso desse local. Dessa forma, 
foram escolhidos o piso intertravado colorido permeável, em 
concreto poroso, que auxilia na drenagem da água da chuva e o piso 
emborrachado composto com pneus reciclados, para o espaço com 
mobiliário infantil. Buscando proporcionar um maior amortecimento de 
impactos e conferir maior segurança para as crianças, esse tipo de 
pavimento ainda possui uma excelente durabilidade. 

Outro elemento pensado para reforçar a segurança dos 
pequenos é o canteiro curvo, da espécie Ixora, com 50 centímetros de 

altura, que demarca o ambiente infantil e o protege da movimentação 
de veículos que a Avenida Dulce Diniz possui, possibilitando, assim, uma 
sensação de acolhimento e conforto ao usuários.

 Os bancos são de metal, mas contam com aparatos em 
madeira, presentes no encosto, assento e apoio para os braços, a fim 
de conferir melhor conforto e ergonomia para o usuário. O bicicletário 
também foi confeccionado em madeira e possui estruturas em aço 
para fixação das bicicletas. 

 A escolha das espécies vegetais que compõem o local 
foi definida com base no seu porte, objetivando a sombra que elas 
podem oferecer; no efeito estético que causam; e, ao mesmo tempo, 
elas buscam estabelecer uma conexão com as espécies que estão do 
outro lado do muro. Sendo assim, a espécie Resedá foi escolhida por 
ter produção de flores de coloração rosa, são resistentes à poluição 
urbana e sua copa oferece uma boa área sombreada. Além dela, 
foram implantadas as árvores frutíferas pitangueira e aceroleira, por 
conta da produção de seus frutos comestíveis, pelo aroma que elas 
fornecem e por atraírem pássaros para o local. 

Como complemento para as vegetações citadas, foi colocada 
grama Esmeralda nos canteiros, devido ao seu desenvolvimento em 
áreas de meia sombra e sua resistência ao pisoteio. A locação das 
espécies frutíferas tem o propósito de estabelecer relação com o 
interior do jardim, uma vez que a permeabilidade visual que o muro 
oferece nesse trecho transmite a sensação de continuidade do espaço, 
dando visibilidade para o Espaço Cuidado, onde estão locadas mais 
espécies dessa natureza. Através de todos os elementos presentes 
nesse espaço, os usuários podem estimular os sentidos da visão, 
audição, tato, olfato e paladar.
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Espaço Cuidado

A fim de criar um novo atrativo para a instituição, essa área 
abriga uma horta que é pensada para ser cultivada pelos próprios 
residentes, com eventuais manutenções por funcionários responsáveis. 
Tendo em vista as limitações físicas que os internos possam ter, foi 
assentado piso intertravado permeável e foram implantados canteiros 
elevados, ao nível de alcance das mãos, podendo ser utilizados por 
cadeirantes, visto que isso implica no encaixe da cadeira de rodas sob 
o canteiro, de forma que permita o indivíduo utiliza-lo sem dificuldades. 
Os canteiros são de madeira e possuem 90 centímetros de altura e um 
espaço livre para cadeira de rodas de 75 centímetros.

 A horta é dividida em quarto partes, sendo uma recoberta por 
um pergolado semicircular, que receberá canteiros com profundidade 
de 15 centímetros.  Esse local é propício para espécies vegetais mais 
leves e que se dão bem na meia-sombra, como as hortaliças: espinafre, 
couve, tomate cereja e rúcula; e as ervas aromáticas: manjericão, erva 

cidreira e hortelã,  por exemplo. Na segunda parte, estão os canteiros 
de mesma profundidade, com vegetais que necessitam de mais 
exposição a luz do sol, como agrião, alface, pepino e quiabo. 

 A terceira parte é composta com os canteiros elevados, de 
maior largura e profundidade. Sua finalidade é receber espécies que 
necessitam de mais espaço na terra para se desenvolver, a exemplo 
de capim limão, cenoura, batata doce, beterraba e tomate. Por último, 
a horta recebe espécies arbóreas frutíferas, que margeiam os limites 
dessa área e compõem um pequeno pomar, com espécies como 
acerola, pitanga, limão siciliano, romã e outras. 

 A escolha dessas espécies tem o propósito de oferecer 
diferentes sensações ao usuário, gerando, também, estímulos 
cerebrais, como memórias e emoções, através do cheiro das plantas 
aromáticas, do sabor dos vegetais, das frutas e do manejo com a terra.
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Ainda naquela área, está instalado um depósito elaborado 
em alvenaria comum e madeira, e que está sobre a pavimentação 
de concreto permeável. Suas forma e estrutura assemelham-se as do 
Centro de Vivência, ao fazerem uso de vigas robustas, com secção 
transversal de 30x20 centímetros, espaçadas em 1,20 metros, e que 
conferem melhor estabilidade à construção. A fim de evitar problemas 
relacionados a exposição a umidade, como a deformação, por 
exemplo, as vigas estão travadas com peças menores de madeira 
entre elas e estão apoiadas em base de concreto, reduzindo o contato 
com o solo. A palha trançada e a telha translúcida também fazem 
parte do fechamento da cobertura, garantindo proteção da chuva e 
incidência solar. Além desses elementos, para melhor circulação do ar, 
uma abertura em estilo veneziana também é incorporada ao depósito.

Ele é projetado para armazenar os materiais que são 
utilizados pelos idosos, como, por exemplo, pás, ancinhos, tesouras, 
regadores e mangueiras. O espaço também possui capacidade 
de armazenar ferramentas mais pesadas, que são manuseadas 
por funcionários responsáveis, tais como enxadas, pás maiores e 
aparadores de grama. Além disso, é nesse local que ocorre o controle 
dos equipamentos de irrigação. Outrossim, visto a necessidade 
de higienização das mãos por parte dos usuários, também foram 
instaladas pias na área externa do depósito. Estas, contam com 
acessibilidade para pessoas com limitações físicas. 

 A localização da horta tem o propósito de se conectar mais 
diretamente com a cozinha da edificação principal do asilo. Através do 

passeio em piso intertravado, os funcionários possuem fácil acesso até 
essa área, permitindo  que os legumes, ervas e hortaliças que recebem 
os cuidados dos idosos ao longo de um tempo, sejam incorporados 
nas refeições, obtendo-se assim, um maior cuidado na alimentação 
orgânica dos mesmos.

Do mesmo modo, a horta está em proximidade com o Espaço 
Integração Comunidade, estabelecendo uma relação visual, através 
da permeabilidade do muro e com o uso de espécies vegetais 
comum aos dois ambientes como aceroleira e pitangueira. A partir 
dessa conformação, é possível transmitir aos usuários a sensação de 
continuidade dos ambientes e de inserção nos dois espaços.

O formato curvo do pergolado desse espaço é definido a 
partir da necessidade de proteção solar às espécies plantadas nos 
canteiros que estão sob ele. Como consequência, os outros canteiros 
adjacentes e que estão mais expostos ao sol, acompanham essa 
mesma forma e preenchem essa área. Tendo a acessibilidade como 
fator indispensável ao ambiente e pensando na melhor circulação 
de pessoas que utilizam esse local, os canteiros estão espaçados a 
uma distância de 1,5 metros, permitindo assim, o deslocamento sem 
dificuldades por aqueles que utilizam cadeira de rodas. Da mesma 
maneira, os canteiros com maiores dimensões e que são adjacentes ao 
depósito, também seguem a linguagem curva e se relacionam com a 
forma do pequeno pomar que está a sua volta.
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Árvores Propostas
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Espaço Bem-Estar

Tendo o descanso, o relaxamento e o bem estar como 
premissas, o Espaço Bem-Estar, através da sua conformação espacial 
e de seus elementos, busca proporcionar sensações prazerosas aos 
seus usuários. Para que isso fosse possível, optou-se pela criação 
de um espelho d’água em formato orgânico, conectando os dois 
espaços desse ambiente. O primeiro, consiste em um talude elevado 
de 75 centímetros, que abriga três gazebos de madeira assentados 
em bases de concreto. O talude se molda de forma que envolve uma 
parte do espelho d´água e proporciona um local de contemplação, 
ao mesmo tempo em que cria uma paisagem agradável, a partir da 
combinação de vegetações com o corpo d’água. 

  Os gazebos são equipados com mobiliário semelhante ao 
utilizado no pergolado do Espaço Integração Família, contendo 
poltronas de fibra sintética e acolchoadas. Além disso, eles contam 
com cortinas de tecido, redes para descanso e estão rodeados por 
arbustos da espécie Pingo de Ouro, que conferem mais segurança 
ao espaço e ao usuário. A cobertura é semelhante à edificação 
do Espaço Convívio, sendo composta por madeira, palha e telha 
translúcida.

 O acesso aos gazebos é realizado através de rampas 
acessíveis que recortam o talude e a ligação entre dois deles é 
realizada por uma ponte, inserida no espelho d´água. Por estar 
próximo à rua, esse espaço recebeu uma composição de árvores 
Manacá da Serra e Jasmim-Manga, a fim de proporcionar maior 
isolamento e de oferecer um efeito estético aos usuários. Isso resulta 
das diferentes cores das florações dessas espécies e das flores caídas 

que se espalham pelo talude e pelo espelho d’água. Ademais, as 
florescências da Jasmim-Manga liberam aromas que perfumam o 
local. 

O segundo ambiente de contemplação está situado na área 
onde a extremidade espelho d’água possui maiores dimensões. Esse 
espaço é pensado para receber características ainda mais privativas, 
onde os usuários podem desfrutar de um local de estar e conversação 
mais reservado e tranquilo. O tipo de pavimento escolhido para 
essa área também foi o bloco intertravado permeável de concreto. 
É importante destacar a criação de uma bacia de drenagem pluvial, 
próxima a calçada junto a Av. Dulce Diniz, resultado do histórico de 
alagamento que essa via sofre em determinadas épocas do ano. 
Dessa forma, esse elemento auxilia na drenagem da água, visto 
que a calçada é projetada para direcionar o escoamento pluvial 
para o talude. Assim, as espécies arbóreas Araçá Amarelo, Aroeira 
Pimenteira e Cambará implantadas nesse local são propícias a 
receber grandes volumes d’água e absorvê-los com maior facilidade. 

 O espelho d’água carrega a função de elemento principal 
desse ambiente, visto que possui forma orgânica e extensa. Ele possui 
profundidade de 50 centímetros e é composto por uma ilha, ornada 
com um pequeno jardim de espécies vegetais tropicais como Agave-
Dragão, Espada de São Jorge, Cicca Revoluta e Palmeira Areca. Ela é 
rodeada por jatos de água, que são lançados para cima, conferindo 
dinamismo e beleza ao local. Para manutenção deste ambiente, foi 
instalada uma passarela em madeira, que fornece fácil acesso.
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Bacia de drenagem pluvial

Bancos para descanso e contemplaçãoBarras de apoio na rota semi-acessível

Passarela

Espelho d’água com passarela para manu-
tenção do jardim

Corte esquemático da bacia de 
drenagem pluvial

1,
5m
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calçada

Espécies que ajudam na 
drenagem da água

Passarela Coqueiros existentes

Pavimentação em concreto

Bancos

Rota semi-acessível

Pergolados

Ilha ornamental

Através da organicidade utilizada nos projetos do paisagista Burle Marx, como a Praça Salgado 
Filho e o Terraço do MES, o espelho d’água foi moldado de forma que segue esses princípios 
e se torna o elemento principal desse Espaço.  A  partir dele, todo resto do ambiente segue 
sua conformação, proporcionando um ambiente acolhedor, contemplativo e de relaxamento. 

0 10m



Perspectiva geral do Espaço Bem-estar 2 116

Ponte de ligação entre os gazebosMargem do espelho d´água com proteçãoAmbientes de conversação e contemplação

Gazebos elevados com rampas acessíveis

Cobertura com palha e telha translúcida

Pavimentação em concreto colorido

Mobiliário de fibra sintétira, possui maior resistência a 
ambientes externos

Arbusto da espécie Citronela para afastar mosquitos

Guarda corpo de proteção e apoio
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DETALHAMENTO -  GAZEBOS
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Ponto de ônibus
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Iluminação Noturna

Buscando propor o uso do jardim no período da noite e oferecer 
aos idosos um local para circulação nestes horários, foi imprescindível 
trabalhar com a iluminação artificial de todos os ambientes. Foram 
utilizados postes com altura de 2,50 metros, ficando abaixo da copa das 
árvores e acima do nível dos olhos, a fim de evitar o ofuscamento dos 
usuários. Além deles, foram instalados postes com altura de 7,50 metros, 
em toda área do jardim, principalmente em áreas onde há permanência 
de pessoas no local, como nos Espaços Integração Comunidade e Família, 
Convívio, Bem-estar, Saúde e estacionamento.

Ademais, houve o uso de balizadores de 50 centímetros de 
altura, implantados ao longo dos caminhos, como forma de direcionar e 
orientar as pessoas a percorrerem o ambiente sem dificuldades. Por fim, 
o uso de iluminação cênica, voltada para a vegetação e estruturas, como 
pergolados e fonte do espelho d´água, cujo o objetivo baseia-se no 
embelezamento dos espaços e na criação de ambientes atrativos.

Postes de luz e balizador.

0.
50

m

2.
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m

2.
20

m
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Equipamentos Urbanos

O ponto de ônibus é elaborado em madeira e recebe o mesmo 
tratamento de cobertura utilizada em outras estruturas do jardim 
terapêutico, com palha trançada e telha translúcida. Equipado com 
assentos, buscando melhor comodidade dos usuários, possui laterais com 
aberturas que permitem que as pessoas, mesmos sentadas, consigam 
ter a visualização da avenida, dos veículos e, consequentemente, do 
transporte público quando estiver se aproximando. Além disso, um totem, 
com informações dos itinerários dos ônibus, está situado ao lado desse 
equipamento, para melhor orientação dos pedestres.

Da mesma forma, o bicicletário possui tais características, mas 
se apresenta em menor dimensão. Ele é equipado com estruturas em aço 
que permitem a acomodação das bicicletas em sentido vertical, a fim de 
otimizar o espaço e não comprometer a circulação de pessoas pelo local.

Ponto de ônibus e tótem de informações
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70
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1.70m

Bicicletário

2.
50

m

1.70m
3.25m
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Conclusão





Diante das informações apresentadas, percebe-se que os ambientes que serão utilizados pelo público idoso, como as instituições 
asilares e os espaços públicos, requerem maior cuidado, sensibilidade e atenção por parte dos profissionais de arquitetura e urbanismo. Além de 
planejar ambientes acessíveis em que os idosos possam utilizá-los sem dificuldades de deslocamento e se sintam seguros, também é necessário 
pensar em espaços atrativos que proporcionem agradáveis sensações e conforto para eles. A partir da elaboração do Jardim Terapêutico do 
Asilo Rio Branco, os residentes podem ter uma melhor experiência durante sua estadia na instituição, de modo que, a interação deles com o 
ambiente natural e o contato com a comunidade vizinha, geram benefícios ao seu estado de saúde física, mental e, consequentemente, uma 
melhoria em sua qualidade de vida. Dessa forma, é possível inferir que os objetivos traçados pelo trabalho foram cumpridos através do uso do 
paisagismo como ferramenta de criação de áreas com maiores ofertas de lazer e atividades ao ar livre; o desenvolvimento de estratégias que 
estimulem a interação entre idosos do asilo e comunidade local; e as soluções propostas para exploração da área ociosa do terreno.
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