
Espaços saudáveis e sensíveis, com diversas
alternativas de entretenimento e conectados com a
comunidade local, visando estabelecer conexões
sociais e emocionais, resgatar memórias afetivas
positivas, proporcionar prazer e qualidade de vida.

Máximo aproveitamento da vegetação . Áreas verdes,
estações de descanso, hortas e pomares estimulando
a concentração, a contemplação e eliminando a
ansiedade.
Fachadas diversificadas , tipologias edilícias variadas,

mistura de usos residenciais, comerciais, culturais,
religiosos, fontes, lago e praças estimulando a
caminhada e a tornando alegre e ativa.

Adoção do conceito de calçada compartilhada,
priorizando pedestres, ciclistas e vulneráveis,
humanizando a circulação, reduzindo ruídos,
facilitando acessos e favorecendo a permanência e o
convívio social. Texturas e pavimentos alinhados com
as calçadas, indicando que os veículos são menos
prioritários . .

Espaços multifuncionais dispostos como extensão
das unidades habitacionais possibilitando reuniões,
encontros e lazer ativo e passivo.

Bancos e pergolados, distribuídos ao longo de
todos os percursos, oferecendo locais de descanso,
socialização e contemplação .

Articulação com o entorno facilitando
deslocamentos e acesso ao transporte público .

As pessoas são o fundamento do partido
arquitetônico, Em especial os idosos. Exploramos a
integração, o desenvolvimento funcional, o conforto e
o despertar de sentimentos, em especial o de
acolhimento e cuidado, sem perder de vista aspectos
como privacidade, sustentabilidade e segurança .

Neste estudo apresentamos o anteprojeto
arquitetônico de uma pequena Vila de Idosos.
Para a sua materialização, formulou-se a seguinte

questão : "Como associar o modelo "Cohousing" a
instrumentos de estimulo ambiental e conceitos
de bioengenharia e sustentabilidade para
promover o envelhecimento ativo?"
Como resultado, pretendemos promover a

qualidade de vida do idoso, na qual a saúde física,
mental e psicológica estará em constante
despertar,
A proposta destina-se preferencialmente a pessoa

idosa independente ou semi-dependente, na faixa
etária superior a 60 anos.

ENVELHECIMENTO ATIVO

A população idosa já ultrapassa 18% da
população brasileira e a previsão é que se
aproxime de 30% até 2050. Este público, de
crescente importância, precisa ser reconhecido,
ter sua capacidade funcional potencializada e
tornar-se parte da parcela produtiva da sociedade
por maior período .

A visão de recolhimento, silêncio e isolamento é
coisa do passado. O idoso precisa se tornar ativo,
criativo, interativo. O envelhecimento deve ser
entendido como um processo de vida e não mais
como doença ou enfermidade.
A moradia, neste novo cenário, é fator

fundamental, considerando que pessoas da faixa
etária superior a 60 anos costumam passar de 60
a 70% do seu tempo em casa. Neste sentido, a
construção de espaços projetados especialmente
para suas necessidades, com mecanismos que
despertem e desenvolvam suas capacidades
funcionais irá influenciar positivamente sua
rotina e seus comportamentos, despertar
memórias positivas, potencializar seu
desempenho e promover a qualidade de vida.

CRIATIVO
INTERATIVO

O terreno proposto lLocaliza-se em
Brasília -RA XXVII, Bairro Jardins
Mangueiral, em São Sebastião-DF.
O Jardins Mangueiral é um bairro novo,

consistindo em parcelamento urbano,
registrado e implantado pela CODHAB em
parceria com a empresa Jardins
Mangueiral.

O projeto original do bairro engloba 200
hectares e prevê uma população de
30.000 habitantes. Sua ocupação foi
aprovada visando cumprir a missão de
integrar o tecido urbano, eliminando o
vazio que se interpunha na região .

Em 2014 a poligonal foi incorporada à
Zona de Ocupação Especial de
Qualificação - ZOEQ, cujo objetivo é
qualificar ocupações irregulares,
compatibilizando o uso urbano com a
conservação de recursos naturais.

O projeto do bairro insere-se na
estratégia de oferta de área Habitacionais
- definida como área especial de interesse
social, voltada a programas de habitação
social,

O terreno deve conformar um espaço
articulado, complementando o
entorno,, garantindo continuidade e
conexão com a estratégia do bairro
e com o sistema viário existente.



Para estabilizar os efeitos bioclimáticos
negativos, a vegetação será amplamente
explorada. Árvores grandes
adequadamente escolhidas nas
proximidades das construções garantirão
sombra no verão e permitirão que os raios
solares alcancem as unidades no inverno,
com a queda de suas folhas.
Jardins e árvores ajudarão a manter

umidade e a temperatura mais fresca

Sempre que possível , a luz natural
abundante na fachada norte será
aproveitada para uma boa iluminação nas
salas de estar e varandas e os efeitos da
ação germicida do sol serão explorados
pela área de serviço e cozinha, na fachada
oeste.

Norte
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Leste
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osb interno
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acabamento externo

A ventilação natural também é uma
estratégia eficiente para o
condicionamento térmico nas edificações .
A ausência de muros, aberturas "
generosas" em zonas de pressão opostas e
o "pé direito" alto nas unidades
habitacionais colaborarão para a remoção
do calor, melhorando a sensação térmica .

O incômodo provocado pela baixa umidade
do ar em combinação com a exposição
prolongada ao sol, no período seco, será
atenuado pela exposição aos ventos e
ampla vegetação .

Embora o clima seja classificado como
tropical(de altitude), a percepção térmica é
resultado de inúmeros fatores, como
temperatura, umidade do ar, pressão do
vapor, ventilação e radiação solar.

Na região , a temperatura anual é amena,
sendo o inverno o período de maior
desconforto.

A umidade do ar é o parâmetro mais
característico , podendo cair de valores
superiores a 70%, no início da seca, para
menos de 20% no final do período . Nos
meses de agosto e setembro, pode chegar a
12%, o que é característica de ambientes
típicos de deserto. As grandes oscilações
diárias provocam ganhos de umidade nas
primeiras horas do dia e durante a noite.

A região fica entre as cotas 1,065 e 1145m,
na unidade geomorfológica denominada
"Chapada de Brasília" . Trata-se de uma área
com declive constante, com queda média de
3% na direção oeste-leste. O terreno possui
uma declividade de 5m na direção leste,
favorecendo a circulação dos ventos, uma
vez que não existem obstáculos
topográficos . O objetivo é o aproveitamento
do declive para favorecer a vista e,
adicionalmente, por meio da instalação do
lago e campo de esportes na parte do
terreno , favorecer o escoamento e
infiltração das águas pluviais.

O terreno caracteriza-se como "vazio"
urbano e, segundo a LUOS se insere noUso
RE -3 com função que pode ser destinada ao
Uso Exclusivamente Residencial. Em 2015 foi
definida como Área especial de Interesse
social, correspondendo à ZEIS – Zonas
Especiais de Interesse Social, sendo
permitida a exploração de comércio ,
serviços e uso institucional.
Praticamente às margens da rodovia DF

463, seu acesso é favorecido pelas vias que o
margeiam: Avenida Mangueiral, Avenida
Mato Grande e Avenida Pau Brasil. Todos os
acessos estão pavimentados, com calçadas e
sinalização de trânsito . O terreno está
cercado por Quadras Condominiais, três
avenidas e a DF 46

A volumetria, prima pela generosidade de
espaços . Prevalece a horizontalidade, com
algumas construções verticais,
materializadas em prédios residenciais, com
comércio no térreo , fazendo o
contraponto, e eliminando o risco da
monotonia. A vegetação extensa
"abraçando" a vila produz um jogo de
sombras e luzes e transmite a sensação de
segurança e proteção . No centro da vila,
"áreas livres", sem edificação , de uso
comum, coletivo, proporcionando a
convivência , o lazer e a recreação .

Os ventos noroeste, predominantes no verão e
que podem chegar a 7m/s no outono, terão sua
configuração "abrandada" por pequenos
bosques, que produzirão, adicionalmente,
sombreamento agradável durante o período
diurno.
As brisas frescas do leste, que predominam

nas demais estações serão, sempre que
possível, exploradas pelas amplas janelas dos
quartos nas unidades habitacionais.
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O gesso acartonado será adotado nas paredes
internas, em conjunto com placas de OSB
(oriented stand board), com barreira
hidrofuga de material não-tecido e tela de
poliéster ou placa cimentícia .
No revestimento externo , o sistema EIFS
(exterior and finish system) , composto de
substrato sobre placas OSB, placa de
poliestireno expandido, revestimento de
base, malha de reforço regulador de fundo e
o revestimento final.
A cobertura será de telha de fibrocimento,
posicionadas sobre perfis fixados sobre
tesouras metalicas, com uma subcobertura
aluminizada entre os perfis e o banzo
superior das tesouras.

Quanto à materialidade , o edifício terá foco em
economicidade, modularidade e racionalidade
construtiva. Propõe-se a adoção do modelo
"steel frame" , por constituir-se de elementos
leves, resistentes, 100% recicláveis,
incombustíveis e pela sua alta precisão de
montagem e baixo desperdício .
O fechamento se dará por paredes de alvenaria,
elementos vazados pré-fabricados e esquadrias
de estruturas metálicas .
As vedações e acabamentos combinarão a
capacidade isolante termoacústica, mantendo a
aparência atraente.

Rosa dos ventos para Brasilia

Trajetória do sol



As habitações multifamiliares foram projetadas para os
idosos mais independentes e devem disponibilizar serviços e
espaços comuns suplementares. O mezanino abrigará um
amplo salão de jogos. No térreo , sempre haverá um
comércio aberto, inclusive, a não residentes.

Sacadas, terraços e jardins frontais
favorecem atividades estacionarias. Recuos
ajardinados e terraços criam zonas
semiprivativas, favorecendo a interação ,
delimitando os territórios e protegendo a
esfera privada.

As habitações unifamiliares se materializam
pelas casinhas coloridas, que se distribuem
em grupos ao longo da vila, constituindo um
enredo policromático , com fachadas ricas em
detalhes e variações nas tipologias, tornando
a caminhada alegre e ativa . Algumas
tipologias estão preparadas para abrigar toda
a familia ou grupos de idosos sob cuidado
especializado ou não .




