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A Ceilândia serve como peça fundamental ao funcionamento correto 
da capital federal desde pouco depois da inauguração desta. Seu 
nome vem da Campanha de Erradicação de Invasões, a CEI. A gleba 
estudada fica a sudoeste dessa cidade, que é a mais populosa da 
Região Metropolitana de Brasília, e conta com cerca de 400 000 habi-
tantes segundo o senso de 2010. Todos os equipamentos e espaços 
públicos alocados na área de intervenção ficarão à disposição de 
1750017500 pessoas, aproximadamente, se somados os novos moradores 
e residentes atuais dentro de um raio de 1km.

A questão da identificação agregando valor à localização espacial da-
queles que fazem usufruto da área. Nesse sentido busca-se dar tanto 
às construções quanto às ruas uma forma de diferenciar-se das 
demais ao redor, seja no aspecto material das superfícies construídas 
ou mesmo no paisagismo inserido ou aproveitado de uma região. Pro-
curamos, consequentemente, fugir do barateamento pela repetição, 
tão comum a outros programas de habitação social em larga escala.

Estudar essas necessidades nos permitiu elencar alguns aspectos im-
portantes para o desenvolvimento de um desenho urbano que dê dig-
nidade às pessoas que por ali passarem, promova o encontro entre 
concidadãos vizinhos, permita o lazer infantil, o ócio e o negócio e a 
construção de um caráter espacial local. Com o paisagismo microrre-
gional busca-se exaltar espécies nativas subsidiando a permanência 
do público em espaços públicos sob sombras e belas visuais, tanto em 
ruas como em praças. 

Por dentro das quadras trabalhamos com tipologias de praças, o que 
chamamos de miniquadras. A mistura da área comercial à residencial 
e os equipamentos e estacionamentos de miolo de quadra tornam 
mais desejável vencer os trajetos diários longe das vias dedicadas aos 
automóveis. Visamos criar um sentimento comum aos habitantes do 
bairro que é deles o espaço a eles dedicado, contrariando o conceito 
de que o espaço público a ninguém pertence. 

VVerticalizamos quase toda a Zona A, o setor da área que está fora da 
ARIS Por Do Sol. Entretanto, atendemos nosso conceito de gerar uma 
forte identidade do cidadão com sua residência na medida em que 
esses edifícios são propostos com alturas variadas, cores diferentes e 
usos distintos do nível do chão: apartamentos térreos, comércios ou 
ainda espaços abertos com pilotis que permitem um facilitado trânsito 
e permeabilidade visual ao nível do observador no espaço público.

AsAs casas nos lotes unifamilares contam com uma área construída de 
54m² e uma laje de solo de superfície equivalente sugerindo a expan-
são ao novo morador em dois modelos. Num primeiro a casa é expan-
dida ou, no segundo, uma segunda casa pode ser construída. Logica-
mente essas possibilidades são apenas propostas aos novos morado-
res das residências pela infraestrutura ali deixada, simulando um con-
ceito estudado da arquitetura recente chilena de autoconstrução 
nejada pós entrega das chaves.

Os apartamentos são em quatro modelos, as casas são em dois. Os 
edifícios variam em tamanho e relação com o solo, mas os modelos 
apenas variam na localização da porta de entrada e núcleo hidráulico.

Ao sul, no vazio urbano dentro da ARIS Por do Sol, a menor densidade 
nos levou a propor uma tipologia diferente de apartamentos e lotes 
unifamiliares. Essas tipologias se somadas às quase 1300 habitações 
na Zona A da gleba, totalizam 1500 unidades em toda a área .

Equipamentos Livres de Uso Público (ELUPs) cobrem uma área de 
aproximadamente 50 000m², representando quase 12% da área total 
afetada pelo projeto. Além desses equipamentos há outros que perfa-
zem uma área dedicada de 41000m². Há portanto, entre ELUPs e 
Equipamentos Públicos Comunitários (EPCs), mais de 80000m² para 
atender à população. São   uma Escola Classe (EC), um Colégio de 
Ensino Médio (CEM), uma Unidade Básica de Saúde (UBS5) e outros. 

As árvores utilizadas nas praças, quadras e propostas para o parque 
são de raízes profundas, o que aumenta as chances de estabilização 
do solo e diminui a chance de problemas com o calçamento ou asfalto 
utilizados nas superfícies de piso público. São elas a Plathymenia, co-
nhecida como Pau-Amarelo, a Pachira Aquatica, ou Monguba, de 
portes alto e médio respectivamente. Elas farão companhia às arbusti-
vas típicas da região de Cerrado de Campo Sujo e outras árvores de 
menor porte como o Pequi, Ipês e Barbatimão, em menor número. 
Essas cinco tipologias arbóreas tem o objetivo de sombrear as áreas 
de livre circulação amenizando as altas temperaturas do planalto e 
prover característica beleza local em forma vegetal para aumentar o 
sentimento de pertencimento ao bairro do qual já falamos. Obviamen-
te, uma vez que estamos no cerrado, esses tipos arbóreos devem ser 
plantados a uma distância suficiente entre si para que não façam 
sombra uns sobre os outros. Isso garantirá correto crescimento e forta-
lecimento das plantas. Aqui sugerimos entre 5m e 10m de raio a partir 
do tronco.

CICLOVIA ZONA B

MIOLO DE QUADRA

CRUZAMENTO NA ZONA B

CORTE PERPEC. RUA VERA

RUA ACESSO DAS MINIQUADRAS

INTERIOR DE APARTAMENTO ZONA A

01 - RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR COM ÁREA CONS-
TRUÍDA EXPANSÍVEL

02 - EDIFÍCIO EM MEIOS NÍVEIS PRESENTE NA 
ZONA B COM APARTAMENTOS DE 3 DORMITÓ-
RIOS.

03 - EDIFÍCIO EM L COM APARTAMENTOS DE 2 OU 
3 DORMITÓRIOS, CIRC EXTERNA E TÉRREO 
PROVIDO DE COMÉRICIO, EM PILOTIS OU COM 
UNIDADES TÉRREAS.

04 - EDIFÍCIO COM DUAS UNIDADES POR ANDAR 
E CIRC VERTICAL PARA CADA DUAS UNIDADES.

PLANTAS DAS TIPOLOGIAS HABITACIONAIS
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