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PROPOSTA URBANA QNR-06 CEILÂNDIA -DF

O projeto de Arquitetura e Urbanismo para 
o Setor Habitacional QNR 06 em Ceilândia-
DF, configura-se da seguinte forma:
O traçado urbano definido para o projeto 
de loteamento prioriza as curvas de 
nível, seguindo o declive natural do 
terreno, permitindo menor movimentação 
de terra e facilitando a implantação 
dos edifícios e casas. O desenrolar 
da malha urbana se deu desta forma, 

permitindo criar os pontos de circulação 
de automóveis, quanto os pontos de usos 
destinados exclusivamente aos pedestres.
A partir desta premissa o sistema viário 
se conecta aos demais bairros através 
de uma Via Principal Expressa que corta 
o loteamento horizontalmente, nela 
se estabeleceu como única Via para o 
transporte público, o setor comercial e a 
praça linear, como coração desta Unidade 
Habitacional. As vias secundárias foram 
definidas em três sentidos de ligação para 

melhor distribuição do fluxo dos automóveis.
Nos lotes que permeiam esta via principal, 
encontramos as áreas institucionais 
complementando o contorno da área 
total, sendo assim, a zona de baixa 
densidade se encontra no centro do 
bairro, enquanto a zona de alta densidade 
se encontra nas extremidade, visando 
e facilitando o acesso e melhorando 
o fluxo dentro das vias principais.
A praça linear visa integrar todo o 
bairro e atrair movimento para a área 

comercial, além de ser também área de 
recreação, lazer e cultura. A ideia de praça 
contínua possibilita tanto os pedestres, 
quanto os ciclistas o trânsito livre e 
sinalizado além de ter a função de recuar 
a Via da borda dos empreendimentos.
A distribuição dos equipamentos urbanos e 
instituições públicas como escolas, centros 
de saúde e segurança do bairro, localizado 
estrategicamente próximas ao transporte 
coletivo e em distância confortável 
para o deslocamento dos pedestres.


