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[Formas de projetar: mudanças 
no pós-pandemia



Fonte: https://www.pressenza.com/



Doenças com potencial pandêmico

Fonte: https://www.who.int/csr/don/en/



Doenças com potencial pandêmico
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Foto: Antônio Marin

Reflete a cultura

a época

as condições financeiras

a tecnologia existente

as necessidades das pessoas...

Projeto arquitetônico



Características

o Grandes escritórios

o Divisórias baias

o Aglomeração

o Mesas próximas

Escritórios atuais

aerialphenomena.blogspot.com/

sme-blog.com



Escritórios atuais

Fotos: Adriana C. Brito

Arquitetura internacional



Características

o Janelas fixas

Escritórios atuais

Janelas fixas



Características

o Ar condicionado

o Luz artificial

Escritórios atuais

Ar Condicionado



santafeiluminacao.com.br

Iluminação artificial



Problemas 

o Aglomeração

o Qualidade do sistema de 
climatização

o Renovação do ar

Escritórios atuais

Fonte: boagworld.com



Escritórios atuais

bakerstuart.com

Problemas acústicos

o Ruído de telefones

o Pessoas falando

o Equipamentos



Problemas Energéticos

o Inadequação climática

o Ausência de técnicas passivas

o Muitas fontes internas de calor

o Alto consumo de energia

o Falta de autonomia do usuário

Escritórios atuais



Problemas lumínicos

o Condições ambientais fixas

o Pouca luz natural

o Prejuízo ao ciclo circadiano

Escritórios atuais

http://2013.igem.org/



o Home Office 

o Menos colaboradores

o Escritórios menores

o Andares subdivididos

o Uso rotativo do espaço

o Sem personalização

Escritórios - tendências

raymondtec.com

blogspot.com



Dimensões

Forma Vidro, cores, orientação

o Adequação climática

o Técnicas passivas de 
climatização

Escritórios - tendências



o Janelas móveis

o Conforto adaptativo

br.freepik.com/

Escritórios - tendências



o Melhor conforto 
acústico

o Mais privacidade 

o Maior cuidado 
para prever 
manutenção e 
limpeza de 
sistemas

Escritórios - tendências

cute-
pictures.blogspot.co.uk

arquitetosdafelicidade.com.br

blogdofrio.com.br



o Projeto 

o Locais para pensar ou 
descansar

Escritórios - tendências

https://budegadenerd.blogspot.com/

Locais para relaxar



https://myturnstone.com/



arch2o.com



Escritórios - tendências

o Projeto 

o Locais para encontros 
da equipe

http://jornalismocolaborativo.com/

Locais para encontro da equipe



wordpress.com



flickr.com/photos/mwichary/6015882512/



Características

o Cozinhas sem janela 
para o exterior

o Banheiros com 
ventilação mecânica

Habitações atuais

https://images1.forrent.com/

tribunadoceara.com.br

leroymerlin.com.br

ideiasdecor.com



Grandes varandas para lazer



Cozinhas muito pequenas

Pinterest Pinterest



Banheiros muito pequenos

https://www.dcorevoce.com.br/ https://www.dcorevoce.com.br/



Área de serviço coletiva

https://c2bimoveislajeado.com.br//



Projeto padrão para o país todo

Imagem © Jorge Taboada

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/893152/paraisos-siniestros-fotografias-aereas-de-vivienda-de-interes-social-el-mexico


Problemas

o Ausência de luz natural (saúde)

o Ausência de  ventilação natural 
(renovação do ar, saúde, 
durabilidade de componentes)

o Pouca ou nenhuma adequação 
climática da envoltória

o Dificuldade de uso, falta de 
liberdade

o Aglomerações em área coletiva

Habitações atuais

https://lenscope.com.br/

Pinterest

https://www.seucondominio.com.br/ https://br.freepik.com//

https://www.dreamstime.com/



o Pessoas em casa buscam mais 
conforto e bem estar

o Aumento da percepção do 
ruído, calor, luz: mais cuidados 
no projeto 

o Extinção de áreas de serviço 
coletivas

Habitações - tendências
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https://www.dreamstime.com/

https://www.archdaily.com.br/br/939395/a-importancia-do-espaco-domestico-em-tempos-de-covid-19/5eb2d062b35765f8f90002dc-a-importancia-do-espaco-domestico-em-tempos-de-covid-19-foto


Cozinhas maiores

https://dicasdecor.com/



Área gourmet

VN Arquitetura/



o Apartamentos com Home office
o Acesso independente 

o Infraestrutura e conforto de 
escritório tradicional

o Varandas grandes
o Cuidados com luz natural

o Área de lazer

o Aumento de áreas de recepção de 
delivery

o Maior cuidado para prever 
manutenção e limpeza de sistemas

Habitações - tendências

https://casavogue.globo.com/

Pinterest

https://casaclaudia.abril.com.br/



Características

o Muitos com sistemas self 
service

o Grande proximidade entre 
mesas

Restaurantes atuais

https://conteudo.solutudo.com.br/

https://g1.globo.com//



Espaços fechados climatizados

https://www.dineout.co.in/



Espaços com poucas janelas

https://retaildesignblog.net/



Problemas

o Aglomeração 

o Filas

o Riscos sanitários no acesso à 
comida e proximidade de 
pessoas

o Circulação ruim de pessoas

o Riscos em caso de incêndio

o Baixa taxa de renovação do ar

Restaurantes atuais

http://www.teoriadigital.com.br/

http://www.edvaldoeliezer.com.br/t/



o Extinção de sistema self 
service

o Mudanças no layout, mais 
espaço entre mesas

o Mais cuidados no projeto 
de sistemas de 
climatização

o Maior cuidado para prever 
manutenção e limpeza de 
sistemas

Restaurantes - tendências

Foto: Peter Dejong / AP



o Uso de materiais que 
dificultam a proliferação de 
micro-organismos em:

o Maçanetas

o Corrimãos, guarda corpos

o Torneiras

o Móveis

o Tapetes

o Macas hospitalares

o Eletrônicos

o Bancadas de preparação de 
alimentos

Espaços de uso coletivo - tendências

https://cork-shop.com/



Felipe Guerra

https://www.stretchstructures.com/

http://eco-clean-light.com/

Cabine de descontaminação



o Aumento do uso de 
sensores de presença para 
acionamento  de 

o Torneiras

o Descargas

o Lixeiras

o Portas

Espaços de uso coletivo - tendências

Globalmix

https://www.tap-sensor.com/

https://www.simplehuman.com/

https://www.enox.in/



o Cuidados adicionais no 
projeto e manutenção de 
sistemas de climatização

o Uso de filtros EPA

o Garantia de maior renovação 
do ar interno

o Uso da climatização só 
quando necessária

Espaços de uso coletivo - tendências

https://www.emw.de/

shutterstock.com



Mais adequação climática
jardimdomundo.com

iha.co.nl es.wikipedia.org filt3rs.net



Projeto da ventilação natural

Jihun Kim
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o Novos EPIs

o Uso de roupas e utensílios 
que inibem a proliferação 
de micro-organismos 
(médicos, recepcionistas, 
pessoas em contato com 
publico, criadores de 
animais)

Espaços de uso coletivo - tendências
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https://casavogue.globo.com/Design/Objetos/noticia/2020/04/usp-desenvolve-rodos-com-radiacao-ultravioleta-para-descontaminacao-de-pisos-e-doa-hospital.html


o Conscientização da população mundial

o Muito além da sustentabilidade ambiental

o Novos padrões de uso de edifícios

Projeto para a pessoa



o Projetos buscando

o Bem estar

o Saúde 

o Conforto adaptativo

o Economia de insumos

o Repensando questões econômicas...

Projeto para a pessoa



Contatos:

adrianab@ipt.br
cristinak@ipt.br

mailto:adrianab@ipt.br
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