
1. PREMISSAS DE PROJETO 

BR070/ INFRAESTRUTURA

USO MISTO
habitacional, 
institucional, comércio, 
serviços e produtivo

FAIXA VERDE

VIA EXISTENTE

FAIXA VERDE

QUADRAS HABITAÇÃO

. unidade básica de vizinhança

. plana ou desnível (3.5m)

. uso predominantemente habitacional

. ocorrência de uso misto

. passeio pedestre

. vias locais, comerciais e avenida existente

QUADRAS PRODUTIVAS "FAZENDINHA":

. variação da unidade básica de vizinhança

. desnível (3.5m)

. uso habitacional + produtivo de baixa 
incomodidade e não poluente
. ocorrência de uso misto
. passeio pedestre
. vias locais e comerciais 

QUADRAS EQUIPAMENTO

. variação da unidade básica de vizinhança

. plana ou desnível (3.5m)

. uso habitacional + institucional (CEI/ UBS)

. ocorrência de uso misto

. passeio pedestre

. vias locais, comerciais e avenida existente

QUADRAS ELUPs + EQUIPAMENTOS:

. acomodação da matriz proposta aos limites 
da poligonal
. desnível (3.5m)
. equipamentos qualificam as áreas livres
. incremento de áreas verdes e permeáveis
. sistema de mobilidade ativa + áreas de lazer 
públicas

2. ESTRUTURAÇÃO 

ELUPS

ELUPS

EIXO COMERCIAL

VIA PARQUE

VIAS LOCAIS

PASSEIO PEDESTRE

3. MATRIZ QUADRAS E VARIAÇÃO MORFOLÓGICA

ARIS S14

QUADRAS PRODUTIVAS 
"FAZENDINHA"

QUADRAS HABITAÇÃO

QUADRAS USO MISTO

ELUPS + EQUIPAMENTOS

ELUPS + EQUIPAMENTOS

A ocupação do Setor Habitacional QNR06 apresenta-se como oportunidade para 
a aplicação dos conceitos e práticas urbanas em busca de uma cidade mais 
sustentável, na qual a construção da paisagem e do ambiente urbano resultem da 
articulação entre as preexistências e as novas dinâmicas propostas.
A decisão fundamental de projeto é entender a nova ocupação como elemento de 
reconhecimento e articulação dos tecidos urbanos e sociais existentes. 
A localização do sítio de projeto impõe duas leituras imediatas.
A primeira é associada a seu limite Norte, onde a Rodovia BR070 conforma a 
fronteira entre a ocupação urbana e a APA do Descoberto (incluindo seus 
diversos setores): a extensão de sua faixa de domínio pode ser tratada como 
elemento de desenho dessa paisagem de fronteira, que, ao mesmo tempo, 
separa os ambientes a Norte e a Sul, e conecta os diversos pontos habitados no 
eixo Leste/ Oeste. Dessa forma, não apenas o Setor de projeto, mas todas as 
ocupações ao longo dessa fronteira são encarados não como “fundos urbanos”, 
mas como faixas que reforçam o sistema paisagístico e ambiental em escala 
regional.
Em um segundo nível de análise, o projeto da nova ocupação deve contribuir 
para a qualificação do tecido existente, especialmente para o assentamento ARIS 
S14, a Oeste da poligonal de intervenção, promovendo a continuidade da malha 
no sentido L/O, orientando, também, a futura ocupação da gleba a Leste da área 
de projeto.
Uma ocupação urbana mais densa, compacta e diversificada, é proposta através 
da implantação de quadras de desenho regular, onde são previstos os diferentes 
usos: habitação, comércio, serviços, equipamentos, áreas livres e atividades 
industriais/ agrícolas de baixa incomodidade. A mesma matriz de ocupação 
possibilita usos diversos e diferentes conformações de acesso, parcelamento e 
implantação, garantindo, ao mesmo tempo, padronização construtiva para 
diminuição dos custos de execução e variação morfológica dos edifícios para 
fortalecimento da identidade local.

DESNÍVEL 7M

 A facilidade de acesso ao terreno e a disponibilidade de área 
livre no entorno para a montagem de canteiro também 
sinalizam para a adoção deste sistema construtivo. O módulo 
padrão, no entanto, permite a adaptação para que seja 
inteiramente executado em alvenaria estrutural. 
A pré-fabricação também está presente no uso de lajes 
treliçadas. As vedações externas serão executadas com blocos 
cerâmicos aparentes e as divisórias internas às unidades com 
painéis de gesso acartonado observando-se o atendimento aos 
padrões de desempenho e conforto.
As unidades habitacionais, que voltam-se tanto para a via como 
para o miolo de quadra, possuem ventilação cruzada e 
caixilhos protegidos do sol e intempéries que garantem conforto 
térmico e manutenção reduzida.
Serão adotados sitemas de captação de águas pluviais para 
manutenção de pavimentos e jardins das áreas condominiais 
externas. Também poderão ser adotados paineis de energia 
fotovoltaica para a iluminação noturna das áreas comuns  
externas e internas.

A arborização proposta para o sistema viário utiliza espécies ao 
mesmo tempo próprias do cerrado e adequadas à arborização 
urbana tendo em vista o porte da espécie, formato da copa e 
interferências com o passeio público e a infraestrutura. A 
escolha das espécies para cada tipologia de via reforça seu 
caráter  dentro do conjunto, estabelecendo linhas de 
arborização. 
As tipologias do sistema viário  Via Parque, Vias Praça, Vias 
comerciais, locais N/S, locais L/O e passeios foram definidas a 
partir de seu usos principais com a premissa de articular 
externamente a conectividade entre às áreas adjacentes e 
limítrofes à poligonal de projeto e, internamente as áreas 
referenciais do conjunto, estas representadas pelo parque e 
praça. Também integram os diversos usos do térreo dos 
edifícios de uso misto e dos equipamentos públicos. 
Dessa forma, busca-se constituir o sistema viário como um 
ambiente agradável e seguro para circulação viária e o convívio 
social entre os moradores do bairro. 

Os Espaços Livres de Uso Público (ELUPs), correspondentes 
ao parque no limite norte do bairro e praça no limite sul, 
possuem no mínimo 70% da superfície permeável e estão 
conectadas pelos eixos N/S, Vias Comerciais e Locais, além 
dos passeios de pedestres. As vias Parque e Praça conformam 
o acesso e limite dos ELUPs, integrando-os com a áreas 
ocupadas adjacentes, especialmente a ARIS S14 e a gleba de 
ocupação futura a Leste do bairro. Essas vias incorporam 
circulação de pedestres, ciclovias e transporte coletivo 
constituindo os principais pontos de acesso ao bairro. 
Os ELUPs propostos incorporam espaços de permanência e 
contemplação, áreas ajardinadas e secas com mobiliário 
adequado; áreas para a prática esportiva,  como quadras, pista 
de cooper, de skate e academia ao ar livre; espaços de 
convivência e de comércio como quiosques, áreas de 
piquenique, espaços para feiras livres e eventos e também 
áreas de apoio, como sanitários e pontos de coleta seletiva.  A 
arborização destas áreas contempla as espécies propostas 
para o viário e outras espécies de arvores, arbustos e forrações 
configurando espaços verdes mais densos.    

O conjunto de nove quadras propostas respeita uma mesma matriz 
de ocupação que, apesar de repetir a mesma estratégia de 
implantação de edifícios, garante uma desejável diversidade 
tipológica e de uso. Três premissas norteiam as decisões do 
projeto. 
A primeira é manter os edifícios no alinhamento da rua, de modo a
garantir as dinâmicas de interação dos diversos uso propostos no 
térreo com o uso das calçadas. Os edifícios se responsabilizam 
pela definição de restrições de acesso, insinuando – sem 
demandar outras barreiras físicas– os trechos de caráter mais 
privado. Ampliam-se as áreas livres no interior da quadra, que se 
oferecem às atividades de contemplação e lazer, e à atividade 
produtiva; o setor define o limite do perímetro urbano de Ceilândia, 
o que induz um caráter transitório entre campo e cidade. Três 
quadras têm seu interior proposto como campos produtivos 
(agricultura familiar, cooperativas locais ou outros modelos de
gestão) que garantem o aproveitamento econômico do solo urbano 
de transição e a construção de uma paisagem compatível com 
aquele sítio. 
A segunda premissa é ampliar a área de domínio do pedestre, 
com a criação de passeios públicos que interrompem as quadras e 
encurtam as distâncias dos cruzamentos pedonais. Isto possibilita 
a implantação de mais um volume residencial no miolo da quadra, 
alinhado a esta rua interna, e potencializa a interação dos 
moradores com as diversas configurações propostas para as áreas 
livres propostas. 
A terceira é a ocupação parcial de algumas quadras – sem romper 
sua lógica de desenho – com equipamentos públicos que ocupam 
os vazios gerados no seu interior e mantem o acesso e o vínculo 
com a rua. Os edifícios residenciais mantêm sempre o mesmo 
caráter em todas as ruas; cabe aos equipamentos, à ocupação 
comercial do térreo em algumas ruas e ao uso do miolo da quadra 
a garantia da diversidade. Como reforço desta busca de 
uniformidade morfológica é proposto que seja mantida uma única 
cota máxima de altura aos edifícios, o que gera – por conta dos 7m 
de desnível entre as extremidades leste e oeste da gleba – uma 
variação de gabaritos entre os edifícios.

O projeto proposto para as unidades habitacionais adota um único 
módulo padrão. Seus diferentes arranjos em relação à implantação 
e acessos, assim como a diferenciação no número de pavimentos 
e a diversidade de usos do térreo garantem a variedade 
morfológica do conjunto. Sua disposição linear desenha o lote 
condominial evitando elementos de fechamento como muros e 
cercas.
Foram propostas tipologias de 1, 2 e 3 dormitórios cuja distribuição 
pode ser adequada em função da demanda. 
As áreas construídas comuns são reduzidas às circulações 
verticais compartilhadas entre poucas unidades habitacionais, 
facilitando as relações de vizinhança e por consequencia a 
manutenção e gestão desses espaços. 
A repetição das soluções construtivas e a escala do 
empreendimento justificam a adoção de elementos pré-fabricados. 
O sistema de estrutura independente com pilares e vigas de 
concreto pré-moldado, além de racionalizar execução da obra
permite a flexibilização dos ambientes internos. Peças de concreto 
pré-moldado também podem ser adotadas para a execução das 
circulações verticais. 
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IMPLANTAÇÃO
ESC 1/2500

1.000m

UBS

DELEGACIA/ PCDF

SEDE PARQUE LINEAR

CRAS

CEI

CEF

BALNEÁRIO

E1E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

POLIGONAL

QH1 QUADRA 
HABITAÇÃO TIPO 1 (DESNÍVEL):
HABITAÇÃO + USO MISTO

QH2 QUADRA 
HABITAÇÃO TIPO 2 (PLANA):
HABITAÇÃO + USO MISTO

QF QUADRA 
PRODUTIVA "FAZENDINHA" 
(DESNÍVEL): 
HABITAÇÃO + USO MISTO + 
UNIDADES PRODUTIVAS 
(ATIVIDADES AGRÍCOLAS/
INDUSTRIAIS/ COOPERATIVA)

QE1 QUADRA 
EQUIPAMENTO TIPO 1 
(DESNÍVEL): 
HABITAÇÃO + UBS

QE2 QUADRA 
EQUIPAMENTO TIPO 2 (PLANA): 
HABITAÇÃO + CEI

QPL QUADRA 
ELUPs+EQUIPAMENTO:
ELUPs + PCDF + SEDE PARQUE 
LINEAR

QP1 QUADRA 
ELUPs+EQUIPAMENTO TIPO 1: 
ELUPs + PRAÇA + CEF

QP2 QUADRA 
ELUPs+EQUIPAMENTO TIPO 2: 
ELUPs + BALNEÁRIO

01 PRAÇA ACESSO NORTE

02 ESPORTES

03 ADESTRAMENTO ANIMAIS

ÁREA RECREATIVA/ 
PIQUENIQUE JUNTO À SEDE 
(ADMINISTRAÇÃO/
SANITÁRIOS/ APOIO/ ETC)

04

05 ÁREA INFANTIL

06 ACADEMIA AO AR LIVRE

07 PRAÇA FEIRA DE RUA

ESPORTES + SKATE08

PRAÇA ACESSO SUL09

01 02 03

05

08 09

04

06 07




