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A estrutura urbana dominante na Ceilândia é acatada e prolongada na gleba do concurso. Algu-
mas alterações são assumidas: um menor comprimento para as quadras, calçadas mais largas, 
leitos carroçáveis mais amplos e a configuração de um partido estruturador que reúne área de 
lazer e equipamentos públicos ao longo de uma faixa não edificada. A combinação das conexões 
viárias com essa rede inclinada existente define um ritmo ortogonal e diagonal que ordena e car-
acteriza uma malha urbana homogênea com quarteirões regulares e retangulares. À estrutura de 
calçadas se somam caminhos transversais e internos aos quarteirões que permitem cruzar as 
ruas à distância das  esquinas e conectar com um traçado de praças sequenciais e com os edifíci-
os institucionais.

A continuação no final da Avenida Elmo Serejo ocorre a partir de outra avenida de duas pistas 
e uma calçada generosa para percorrer conjuntos comerciais térreos sob duas lajes de 
serviços e escritórios no setor B. Ou dois andares de habitação sobre as lojas, no setor A, 
para animar a rua em todos os horários. Na faixa contínua de edifícios singulares se propõe 
um supermercado, dois escritórios e uma igreja, além de estacionamentos. No limite a 
noroeste cinco grandes lotes para implantação de indústrias não poluentes.
Para complementar a moradia, as atividades propostas articulam equipamentos para a 
oferta de trabalho, ensino, saúde, esporte e cultura.
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ÁREAS E PORCENTAGENS
Área Total: 419.293,17 m²                         
Área Lazer: 50.969,44 m²                           
Área Institucional: 22.818,84 m²                
Área Viário: 149.536,66 m²                        
Área Comércio/Habitação: 7.866,30 m²    
Área Industrial: 22.408,65 m²                       
Área Serviços: 27.846,27 m² 
Área Residencial: 137.847 m² 
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EQUIPAMENTOS
1. Biblioteca e Teatro
2. Creche e UBS
3. Ginásio Poliesportivo e quadras
4. Escritório Empresarial
5. Edifício Culto Religioso
6. Escritório Estatal
7. Supermercado
8. Escola Técnica
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Unidade: 68 m²
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Unidade: 55,5 m²
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Unidade: 64 m²
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Unidade PNE: 66,5 m²

Sugestão de 
Ampliação
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Unidade - Expandível Unifamiliar: 56,3 m²
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Unidade - Pátio Unifamiliar: 60 m²

Os quarteirões do setor A de média densidade são abertos e se constroem com lâminas de dois andares de unidades com três dormitórios sobre piloti além de dois prédios desen-
contrados de cinco pavimentos tipo com quatro unidades de dois dormitórios por andar. No piloti das três lâminas está prevista uma unidade PNE. Sem sacrificar a ambiência dos 
moradores é possível oferecer estacionamentos com uma vaga para cada unidade habitacional.

No setor B de baixa densidade são propostas unidades unifamiliares e térreas em dois esquemas. O primeiro, com lotes, prevê a residência de dois dormitórios recuada 
para posterior construção de abrigo de carros. Um pequeno pátio no interior da casa permite a instalação futura de escada para assobradar a moradia e construir san-
itário e dois dormitórios além de terraço para o churrasco. Parece correto solucionar a tendência de crescimento observada e, assim, preservar a ordem do bairro.  O 
segundo esquema é organizado com um conjunto de cinco pátios coletivos para oito unidades habitacionais em cada um. As unidades são recuadas do alinhamento 
para que os moradores possam construir garagens ao longo da rua guardar seus carros. O primeiro esquema está aberto para a rua e o segundo se conforma em pátios 
compartilhados, tranquilos para crianças e idosos, por isso, para não esvaziar a rua, as tipologias são alternadas.

Ginásio Poliesportivo e quadras

Vista com equipamento esportivo no fundo

Vista interna das quadras

Elevação
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