
 Projetar um espaço urbano é criar o palco para 
que se desenvolva a sociedade que queremos 
construir. As experiências anteriores nos mostram que 
a cidade funcional de verdade é aquela que fomenta a 
d ivers idade;  de usos;  de Arqu i te turas;  de 
possibilidades de deslocamento e relações humanas. 
Nesse projeto adotamos a diversidade como partido 
para criar uma malha urbana que contemple a maior 
variedade de usos e usuários possível.
 Propusemos o nível do solo como sendo de uso 
coletivo- quando não ocupado por edificações de uso 
público, como os equipamentos institucionais, 
edificações comerciais ou de serviços, são protegidos 
pelos pilotis das torres residenciais. Dessa forma, o 
usuário consegue deslocar através e todo o tecido 
urbano sem precisar contornar barreiras.
 Os edifícios habitacionais prezam pela 
diversidade das famílias - com apartamentos de 1,2 ou 
3 dormitórios; torrem em L, H, U e casas superpostas; 
apartamentos esses que se voltam para a cidade e 
para pátios internos, garantindo a segurança contínua, 
a vigilância mútua e estimulando a convivência entre 
seus moradores para fortalecer o senso de 
comunidade.
 As edificações estão espalhadas de forma 
homogênea pela malha urbana, sendo permeadas 
por áreas verdes com diversas opções de lazer no 
nível do solo, para variadas faixas etárias

(quadras de esporte, playgrounds, equipamentos de 
ginástica, pistas de skate, etc.). A grande quantidade 
de áreas verdes ameniza o impacto do clima seco 
desértico, arante maior permeabilidade, pro se tratar 
de uma área de alto risco de perda de recarga de 
aquífero e proporciona maior qualidade do ar e de 
vida.
 Propusemos grande variedade de espaços para 
instalação de usos não-residenciais, para que não 
seja necessário que o habitante de Ceilândia precise 
se deslocar para ir trabalhar ou suprir suas 
necessidades. A Ceilândia contemporânea deve se 
caracterizar pela completa autonomia, para que seja 
possível romper com uma relação histórica de 
hierarquia com o Plano Piloto. Devido a isso, 
projetamos um bairro que contemple desde a 
produção de seus próprios alimentos até o tratamento 
de seu próprio esgoto, fundamental em um país com 
índices tão críticos de saneamento básico.
 Criamos um conjunto urbano onde diversidades 
possam coexistir; a casa e o trabalho; o campo e a 
indústria; o jovem e o idoso; o verde e o concreto; o 
carro, a bicicleta e, principalmente, o pedestre; as 
torres verticais demandadas pelas necessidades da 
vida moderna sem abrir mão da visão do horizonte do 
Centro-Oeste brasileiro; não mais o público e o 
privado, mas sim o íntimo e o social; a autonomia do 
cidadão e a solidariedade da vida em comunidade.

RESIDENCIAL
USO MISTO (COMÉRCIO/ SERVIÇOES/ RESIDENCIAL)
COMÉRCIO (FACHADA ATIVA)
INDÚSTRIA
ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO
AGRICULTURA URBANA

SISTEMA VIÁRIO
PONTOS DE ÔNIBUS
INSTITUCIONAL

JARDINS PÚBLICOS
ESTACIONAMENTOS COLETIVOS
CICLOVIAS

torres lindeiras às avenidas arteriais: térreo+8

via arterial

via coletora

via local

térreo e 1º pavto.: comércio (fachada ativa)

2º pavto.: áreas de uso comum e garagens

3º e 4º pavtos.: serviços

5º ao 8º pavtos.: residencial

1 quarto - 39m² 2 quartos - 52m² 3 quartos - 68m²

CASAS FLEXÍVEIS - 54m²
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