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APARTAMENTO
DE 1 QUARTO

APARTAMENTO
DE 2 QUARTOS

APARTAMENTO
DE 3 QUARTOS

PLANTA BAIXA APARTAMENTO TIPO
ESC. 1/300

PLANTA BAIXA APARTAMENTO TIPO TÉRREO
ESC. 1/150

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/2500

NORTE

PLANTA BAIXA PISOS APARTAMENTOS - CONJUNTO CENTRAL E SUL
ESC. 1/1200

Concurso Público Nacional de Projeto de Urbanismo e Arquitetura

Setor Habitacional QNR-06, na Região Administrativa de Ceilândia – RA IX

O terreno escolhido para este concurso fica na região nordeste da cidade de Ceilândia, no

Distrito Federal.

A poligonal do projeto definida tem uma área de 285.473,81m2, mas considerando as cinco

vias que recortam o terreno, temos uma área bem menor, de 182.307.87 m2, em quatro

quadras de diferentes proporções e tamanhos.

Giramos um pouco a área do terreno, de modo que as quadras ortogonais ficassem

paralelas à prancha, e a Rodovia 070 no alto. Com isto temos um posicionamento muito

próximo do Norte, pois a rodovia está a 16º para Noroeste.

Então consideramos o desafio de implantar um sistema habitacional com 1.250 moradias

para 4300 habitantes, em uma centralidade urbana de bairro, agrupando zonas comercial,

industrial, institucional e de lazer.

Traçamos então um eixo pedonal de norte a sul cruzando todas as quatro quadras

remanescentes, e optamos por não fazer nenhuma rua cruzando estas, já que, mesmo

esperando pela urbanização do terreno à leste do abordado, as avenidas tem largura

suficiente (48,00 metros de caixa), para não precisar de “cul de sac” para fazer o retorno

dos automóveis. E o eixo pedonal permite ainda acesso de veículos e caminhões para ser

uma “avenida compartilhada”, que pode ser fechada para ocupação das pessoas.

No entanto, desde os primeiros estudos permitimos que os estacionamentos pudessem

cruzar de uma avenida para a outra, prevendo a possibilidade de serem abertos ao público

ou sendo privativos dos condomínios implantados ali

Assim temos seis condomínios implantados simetricamente, no eixo, e com assimetria nas

pontas, onde temos também duas praças ligadas pelo eixo pedonal, fazendo às vezes de

um parque linear. A travessia das avenidas se dá pela proximidade do pedestre e duas

faixas de segurança elevadas. As habitações ocupam o centro do terreno com comércio no

térreo de alguns prédios, e habitações que podem ser comerciais no futuro pois têm acesso

para a rua, e em algumas conseguimos compatibilizar o comércio com habitação, podendo

ser usadas como barbearia, costureira, sapataria, enfim, atividades remuneradas,

aumentado o incremento para os habitantes locais.

Deixamos a possibilidade de construir alguns prédios, no futuro, como forma de ampliação

da densidade demográfica local.

Adotamos também o cultivo de hortaliças para consumo dos moradores, temos isto nos

pátios internos dos conjuntos norte e sul, e no eixo pedonal, que também pode receber

feiras de alimentos, artesanatos e outros.

Todas as fachadas são ativas, pois distribuímos atividades comerciais ao redor dos

condomínios. Lojas, restaurantes, supermercados, etc.

Junto à Rodovia 070, optamos por colocar a área industrial de baixo impacto ambiental, na

menor quadra resultante para o projeto e também do lado sul da avenida, já próximo a área

habitacional, mas afastada desta pelos estacionamentos e pela praça implantada ao norte.

A área institucional foi posicionada entre o comércio e os condomínios do eixo pedonal, do

lado oeste a Unidade Básica de Saúde (UBS), o Centro de Referência de Assistência

Pessoal (CRAS) e a Delegacia de Polícia (DPDF), pois precisam ter saída fácil. Já o Centro

de Educação Infantil (CEI) e o Centro de Ensino Fundamental (CEF) ficam à leste podendo

ter seu terreno compartilhado, inclusive com o Centro Comunitário e Esportivo. Isto permite

melhor aproveitar piscinas, quadras poliesportivas e campo de futebol, usando-os para os

estudantes e para a comunidade local.

Todas as áreas institucionais foram previstas em terrenos com as áreas especificadas pelo

concurso.

Nos pátios internos pusemos estares, aparelhos de ginástica e musculação, pátios para

brincadeiras, play-grounds, e outros. Ao redor, no térreo, deixamos áreas previstas para

academia, “coworking”, brinquedoteca, jogos e festas.

Também no térreo implantamos o apartamento do zelador, ao lado de uma lavanderia

reservada aos condôminos, com um estendal para as roupas lavadas. Não porque não

exista espaço para uma área de serviço nos apartamentos, mas por ter mais uma opção,

até para não precisar ter um outro eletrodoméstico.

Implantamos também áreas de churrasqueira para uso dos moradores, junto ao

estacionamento, bem como bicicletário e espaço para motocicletas.

As áreas técnicas foram posicionadas junto às entradas dos estacionemos, permitindo

acesso de veículos, para manutenção.

A forma de implantação dos edifícios foi feita de modo que, com apenas algumas

passarelas, o morador pode percorrer todos os corredores.

Decidimos por fazer, no eixo pedonal, edifícios com térreo mais três pavimentos, acessíveis

por escadas e por uma rampa no centro de cada conjunto. Já nos condomínios do norte e

do sul, implantamos no acesso de cada um dos quatro, uma área sob pilotis bem integrada

às praças, onde o acesso público é permitido e incentivado. Sombra, brincadeiras, e acesso

ao núcleo de elevador e escada.

Posicionamos os elevadores nos edifícios com térreo mais sete pavimentos, para que

também sejam disponibilizados para acesso aos demais pavimentos do mesmo conjunto de

edifícios.

Os pavimentos tipos são abertos e bem ventilados. Um duto permite a passagem de ar,

inclusive pelo piso e há sempre uma janela na cozinha.

Os apartamentos têm planta livre, com maior versatilidade para o morador. Paredes leves

de gesso podem ser inseridas no final da obra, e locais já previstos. Áreas molhadas foram

posicionadss de modo a fazer parte da estrutura do corredor, onde uma viga limita a área

de instalações hidráulica e elétrica, e as prumadas passam pelos dutos de ventilação dos

banheiros e áreas de serviço.

Talvez não tenha falado muito em urbanismo, mas o urbanismo faz parte do projeto e

permeia todo o sistema. Pessoas convivendo, habitando, trabalhando e tendo horas de

lazer e descanso juntas... nesta centralidade.
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