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Concurso Público Nacional de Projeto de Urbanismo e 

Arquitetura no Setor Habitacional Pôr do Sol, na Região 
Administrativa de Ceilândia – RA IX 

Brasília |  DF 

TRECHOS DO PROJETO
1. via de atividade

4. calçadão para pedestre

2. vias locais

5. limite da área de projeto

3. oficinas comunitárias

6. área residencial unifamiliar

habitação social
pôr do sol

Programa: 
Masterplan

Área: 

41,93 hectares

Transformar
O uso da modulação, da flexibilidade e da 
adoção de diferentes tipologias de moradi-
as, de edifícios institucionais e de áreas livres 
permite que a própria população residen-
te as adapte às suas necessidades, que são 
variáveis com o tempo. O futuro da cidade 
contemporânea é incerto – projetar para múl-
tiplos cenários e possibilidades nas quais os 
próprios futuros moradores participam na 
definição de suas prioridades e preferências 
é essencial.

Criar um projeto de habitação social 
que seja flexível e expansível, per-
mitindo múltiplas vivências e usos ao 
longo do tempo 
Casas modulares expansíveis e adaptáveis 
para vários tipos de família/morador; aparta-
mentos modulares de plantas diferentes que 
permitem múltiplas visadas das áreas livres e 
da paisagem; módulo definido para edifícios 
institucionais e equipamentos de lazer que 
permite a expansão e flexibilidade de pro-
grama;  espaços livres internos dos quar-
teirões são adaptáveis para diferentes usos 
de espaço de acordo com a densidade e a ne-
cessidade: hortas urbanas, jardins, esportes, 
feiras, lazer.

Conectar
Preparar-se para o futuro a partir de uma 
perspectiva e um contexto pautado também 
no passado e no presente: conectar e rela-
ciona-se com o existente é essencial. Não se 
deve ignorar culturas, contextos e lógicas lo-
cais existentes, uma vez que projetar também 
para cenários futuros não exclui resolver a de-
manda atual essencial e o urgente.

Considerar as lógicas locais e as vivên-
cias existentes no contexto
vias projetadas se conectam com vias exis-
tentes; espaços livres se articulam com praças 
existentes, sem cair na repetição existente no 
bairro; moradias individuais que, embora flex-
íveis e de diferentes tipologias moduladas, 
possuem a mesma escala das existentes; eq-
uipamentos culturais e de lazer para estimu-
lar programas culturais que são escassos na 
região; moradias também são adaptáveis a 
trabalhadores que possuem seus negócios 
em casa, através da possibilidade de se cri-
ar um acesso diferente a um dos quartos em 
algumas tipologias; preservar as árvores ex-
istentes no terreno e criar jardins junto a elas; 
preservar o caráter de agricultura presente, 
prevendo áreas para hortas; não obstruir a 
paisagem e respeitar o entorno, mantendo os 
edifícios baixos de forma a valorizar a escala 
do pedestre e visadas; desenho urbano que 
surge do existente e vai se distorcendo para 
não fugir excessivamente à linguagem e mor-

Cultivar
Permitir que as moradias sejam mais autos-
suficientes através da criação de áreas verdes 
comuns que integram sistemas de hortas, laz-
er e descanso, estimulando o senso de comu-
nidade, de compartilhamento e de criação de 
vínculos afetivos.

Estimular a noção de comunidade lo-
cal e a vivência em conjunto nos es-
paços públicos
Jardins internos, praças e parques que articu-
lam múltiplas atividades que podem mudar de 
acordo com as necessidades dos moradores 
e com a demanda; embora o uso do jardim 
interno dos quarteirões seja público, mora-
dias apresentam seus jardins  e terraços de 
uso privado para permitir uma conexão maior 
com o exterior, o estímulo à vida ao ar livre e a 
preservação do espaço individual.

Caminhar
Estimular passeios a pé pela criação de siste-
ma em rede de parques, jardins, promenades 
comerciais, vias exclusivas e compartilhadas, 
ruas arborizadas, integração nítida com trans-
porte público e ciclovia e estímulo ao uso mis-
to.

Destacar e influenciar o deslocamen-
to a pé, assim como criar percursos de 
transporte público e de ciclovias que 
se interligam de forma clara e coesa 
com espaços livres e passeios 
Hierarquia e rede de espaços livres: parque 
principal, parque linear, praças, jardins inter-
nos, promenades de comércio e atividades, 
vias exclusivas para pedestres e ruas arbor-
izadas; sistema de ciclovias passando pela 
Via Parque e criando uma rota complemen-
tar à existente e já proposta pelo DF; linhas 
de ônibus passando pelas duas vias de maior 
densidade criadas, estimulando o comércio 
nos térreos ativos; pontos de ônibus, bici-
cletários e mobiliário urbano localizados próx-
imos e em praças nas transversais onde se 
tem maior fluxo, facilitando o reconhecimento 
da lógica de transporte na área e estimulando 
o uso das praças.

MÉTODOS

A região do Pôr do Sol, em Ceilândia fica a 30 km do centro de Brasilia. As 
altas taxas de crescimento da área estudada provocaram efeitos positivos 
e negativos na região. Se por um lado hoje mais pessoas podem trabalhar 
perto de seu local de moradia, por outro a maior densidade tornou insu-
ficientes as opções de lazer, cultura, educação e saúde. A proposta visa, 
além de criar residências com alta qualidade de vida para os moradores, 
proporcionar espaços que supram as necessidades do entorno. 

MÉTODOS

Estender a Via Parque de modo a criar um percurso em 
loop que estimule passeios a pé. Esse parque adentra 
o tecido urbano através dos jardins internos dos lotes, 
mantidos de acessos públicos.

A ortogonalidade do entorno é rompida de forma gradu-
al para se alinhar com a diagonal  provocada pela pre-
sença do interceptor de esgoto.

O traçado surge a partir do prolongamento das vias do 
entorno, o que favorece a legibilidade da região. O pro-
longamento também dos caminhos feitos por pedestres, 
permitiu que o parque tenha rotas necessárias para os 
moradores locais.

1. parque em loop 2. quebra da ortogonalidade 3. prolongamento das vias

LOTE EDIFÍCIOS

a. Lote do entorno a. Separação entre as tor-
res para favorecer a ven-
tilação e iluminação nos 
jardins internos

b. Circulação vertical no 
interior dos edifícios para 
que ambos os lados da 
construção tenham dua 
fachada principal voltada 
para os espaçs úblicos

c. Jardim interno e público 
dos lotes 

b. Separação das fileiras 
de residências que fa-
vorece a circulação de ar 
e a iluminação.

c. Conexão de jardins in-
ternos com outras áreas 
livres


