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Essa última estratégia visa entregar àquela 
esquina de bairro da Ceilândia um grande 
equipamento verde e aberto a todos facil-
mente acessível sobre as duas rodas de uma 
bicicleta. Essa provocação projetual está evi-
dente na proposta continuidade das ciclovias 
que cortam a nova região e adentram o futuro 
parque circulando por dentro deste antes de 
retornar à cidade existente.
Longe de nossa realidade, a Ceilândia 
parece servir como peça fundamental ao fun-
cionamento correto da capital federal desde 
pouco depois da inauguração desta. É uma 
honra pensar o reassentamento de famílias 
numa região administrativa do Distrito Fede-
ral criada pela Campanha de Erradicação de 
Invasões, a CEI. A gleba estudada fica a su-
doeste dessa cidade que é a mais populosa 
da Região Metropolitana de Brasília, à frente 
das regiões de Taguatinga e Brasília, contan-
do com cerca de 400 000 habitantes segundo 
o senso de 2010. Todos os equipamentos e 
espaços públicos alocados na área de inter
venção ficarão à disposição de cerca de 12 
500 residentes estimados dentro de um raio 
de 1km desde o centro do setor em que esta-
mos atuando aos quais somam-se os novos 
moradores, totalizando aproximadamente 17 
500 pessoas.
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1 - CONTEXTO URBANO E 
TERRENO AO FUNDO

2 - REGULARIZAÇÃO E 
TERRENO NO CENTRO

3 - BORDA DA CHAPADA ,
TERRENO EM COLORIDO E
CIDADE FORMACIDADE FORMAL
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AVENIDA VERA DE ALMEIDA SILVEIRA

RUA BINÁRIO NOROESTE CENTRO

RUA VILA BOA ESPERANÇA

RUA BINÁRIO NOROESTE BAIRRO (VIA PARQUE)
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ESQUEMA 4 ESQUEMA 5

ESQUEMA 4 
NOVOSNOVOS BINÁRIOS PROPOSTOS NA 
CONTINUAÇÃO DOS EXISTENTES. 
OS BINÁRIOS SE ENCONTRAM NA 
ALTURA DO LIMITE ENTRE ZONA A 
E ZONA B, SOBRE AS QUAIS DETA-
LHAREMOS NAS PRÓXIMAS PRAN-
CHAS.

ESQUEMA 5
PERMEABILIDADE MODAL DAS 
VIAS INSERIDAS NO BAIRO. ALGU-
MAS MAIS ADAPTADAS AOS AUTO-
MÓVEIS E OUTRAS AOS PEDES-
TRES E CICLIST

VIAS REMOVIDAS

CONSTRUÇÕES REMOVIDAS

VIAS CONSTRUÍDAS

PISO: PRAÇA S E QUADRAS

CURVAS DE NÍVEL

115511501145

115511501145 1160

N

Uma praça, um balanço, uma bola. Crianças 
brincam ao longe, ouvem-se suas passadas rá-
pidas enquanto correm, riem e gritam umas para 
as outras. Alguém acena da janela do aparta-
mento sobreloja no edifício da esquina para um 
passante. Essas características de um bairro 
com vida social pujante e economicamente ativo 
é sinal salutar da percepção de pertencimento 
entre morador e casa, cidadão e cidade. A fim de 
atingir esse cenário há uma ideia que deve ser 
explorada na concepção de um novo bairro do 
zero. É a questão da identificação agregando 
valor à localização espacial daqueles que fazem 
usufruto da área. Nesse sentido busca-se dar 
tantotanto 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. Contextual e especificamente o 
que é proposto naquela área deve fugir de uma 
repetição coerente apenas ao barateamento do 
atendimentoatendimento das necessidades daqueles que 
mais as tem. 
Um estudo à distância dessas necessidades nos 
permitiu elencar alguns aspectos importantes 
para o desenvolvimento de um desenho urbano 
que dê dignidade às pessoas que por ali passa-
rem, promova o encontro entre concidadãos vizi-
nhos, permita o lazer infantil, o ócio e o negócio 
e a construção de um caráter espacial local. 
Com o paisagismo microrregional busca-se exal-
tar espécies nativas subsidiando a permanência 
do público em espaços públicos sob sombras e 
belas visuais, tanto em ruas como em praças. 
Pensou-se inclusive na manutenção da ARIE JK 
e sua transformação em parque urbano. 

DISTRITO FEDERAL                       BRASIL

ZONA URBANA
DE CEILÂNDIA

RA IX - CEILÂNDIA

ARIS POR DO SOL                           CEILÂNDIA
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01. Zona B - Área de vazio urbano dentro do setor ARIS Por Do Sol. Instalação de lotes uni-
familiares e alguns edifícios para atender à densidade de 50hab/ha.

02.  Zona A - Área de franja urbana ao norte do setor ARIS Por Do Sol. Instalação de 
poucos lotes unifamiliares e a maior parte de edifícios para atender à densidade de 
150hab/ha.

03. Equipamento Público Comunitário (4ha): 1 Escola Classe (EC), 1 Colégio de Ensino 
Médio (CEM), 1 Casa Lar, 1 Centro de Cuidado do Idoso (CCI), 1 Unidade Básica de Saúde 
com garagem para ambulância e espaço para 5 profissionais da área (UBS5), 1 Pequeno 
centro de triagem de resíduos sólidos recicláveis, 1 Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), 1 Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (COSE), 1 Unidade

04. Espaços Livres de Uso Público (5ha): 6 Praças e 20 Miolos de quadra acessíveis e 04. Espaços Livres de Uso Público (5ha): 6 Praças e 20 Miolos de quadra acessíveis e 
equipados para funcionarem como praças. Das praças, duas contam com quadra cimenta-
da poliesportivas e, dos miolos de quadra, dois contam com canchas de futebol de grama 
sintética, em 4 deles há parques de brinquedos infantis como escorregadores e gangorras, 
em um deles há uma praça seca preparada para skatistas e em outros dois espaços de es-
quina foram dispostas academias a céu aberto.

EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

 1 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOR-
TALECIMENTO DE VÍNCULOS
 2 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI-
TENCIA SOCIAL
 3 - POLÍCIA MILITAR
 4 - CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍ-
DUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E ESTA-
ÇAO ELEVATÓRIA DO INTERSEPTOR

 TRANSPORTE PÚBLICO

 COMÉRCIO

 1 - ESCOLA CLASSE
 2 - COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO

 ÁREA PARA EVENTOS

 PARQUE METROPOLITANO JK

 1 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
 2 - CENTRO DE CUIDADO DO IDOSO
 3 - CASA LAR

Damos as boas vindas aos novos mo-
radores do bairro através dos novos 
pontos de ônibus instalados em pontos 
estratégicos do sistema viário. Quem 
descer em qualquer um desses pontos 
estará em uma plataforma dedicada ao 
ato da espera e embarque e desem-
barque do transporte público, facilmen-
te identificável pelo piso e altura dife-
renciados dos materiais no entorno 
imediato. Em poucos passos o pedes-
tre encontrará uma faixa de pedestre e 
adentrará uma mini quadra se assim 
escolher. Este é um novo conceito que 
transformamos da abordagem brasi-
liense das super quadras. Ao invés dos 
pilotis que descolam os edifícios do 
chão da capital, aqui os edifícios 
podem até dispor de pilotis, mas é a 
mistura da área comercial à residencial 
e os equipamentos e estacionamentos 
de miolo de quadra que tornam mais 
desejável vencer os trajetos diários por 
longe das vias dedicadas aos automó-
veis. As mini quadras são na verdade 
praças secas entre os blocos habita-
cionais de onde subtrai-se todas as 
áreas verdes, os estacionamentos os 
edifícios e até os lotes unifamiliares. 
Em resumo esses espaços se articu-
lam de forma ótima com os pequenos 
deslocamentos típicos da última milha 
a percorrer pelo trabalhador chegando 
ou partindo para sua atividade, entre 
sua casa e seu transporte. Há um sen
timento comum aos habitantes do 
bairro que é deles o espaço a eles de-
dicado, contrariando o conceito de que 
o espaço público a ninguém pertence. 

PLANTA ARBORIZADA
ESC 1:2000
PLANTA ARBORIZADA
ESC 1:2000

01

02

03

04

1

2

1

2

4

1

2

3



APARTAMENTOS
APARTAMENTOS

PARQUE ANEXO
PROPOSTO NA ARIE JK

FORA DA ÁREA ESTUDADA

REGIÃO EM REGULARIZAÇÃO 
PELA CODHAB DF

ZONA B - 50 hab/ha
200 LARES
~650 PESSOAS

ZONA A -  150 hab/ha
1300 LARES
~4250 PESSOAS

CICLOVIA 
CICLOFAIXA

ESPAÇO PARA EVENTOS 
PÚBLICOS DE GRANDE
AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS

RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIARES

ESTACIONAMENTO
MAJORITARIAMENTE
MIOLO DE QUADRA

VIA PARQUE
COMPONENTE BINÁRIO
SENT.: CIDADE - BAIRRO

Se preferir a bicicleta, o cidadão poderá deslocar-se por vias majoritariamente segregadas do trân-
sito pesado de veículos. Os principais motivos para tal são a concentração em dois binários para 
o deslocamento longo performado pelos automóveis particulares, ônibus e caminhões de transpor-
te. Essas vias conectam o bairro à cidade atuando como continuação das vias já existentes na 
altura da divisão das Zonas A e B (binário sul), dentro da gleba a parcelar, e na região limítrofe ao 
norte, onde a via de chegada ao bairro caracteriza-se como via parque (binário noroeste). Os dois 
binários contariam com ciclofaixas a serem instaladas na cidade existente e se encontrariam nas 
vias propostas neste exercício de projeto. Tudo isso foi planejado para dar maior segurança ao ci-
clista e facilitar suas rotas ao agilizar seu deslocamento e promover o uso deste transporte não 
motorizado.

Respeitando a densidade máxima permitida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial a proposta conta 
com verticalização da quase totalidade da Zona A, o setor da área que está fora da ARIS Por Do Sol. Entretan-
to, atendemos nosso conceito de gerar uma forte identidade do cidadão com sua residência na medida em que 
esses edifícios tem alturas variadas conforme corte esquemático e perspectivado aqui dispostos. Além disso 
as cores das construções apontam para um endereçamento mental do bairro raro às intervenções de habita-
ções sociais repetidas aos milhares, comuns Brasil a dentro. Alguns desses prédios relacionam-se objetiva
mente de diferentes formas com a via ou a praça adjacente, no contexto das miniquadras ou das quadras clás-
sicas (voltado para a rua). Essa relação pode ser com apartamentos térreos, comércios ou ainda com pilotis 
que permitem um facilitado trânsito e permeabilidade visual ao nível do observador no espaço público. Há 
ainda casas de frente não definitiva que serão construídas em terrenos unifamiliares de 12m x 20m.

ASPECTO FINAL DO BAIRRO UMA VEZ
CONCLUÍDAS AS EDIFICAÇÕES PROPOSTAS

CASA LAR
A const= 300m²
A total= 4200m²

APARTAMENTO
APARTAMENTO
APARTAMENTO

APARTAMENTOS
APARTAMENTOS
LOJA + PILOTIS

10  EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  
COMUNITÁRIOS DE GRANDE 
PORTE E 50000m² DE  ÁREA PÚ-
BLICA DE LAZER

SAMAMBAIA SUL E RECANTO
DAS EMAS





O acabamento interno das habitações é com 
argamassa e o externo com pintura sobre o 
bloco em diferentes tonalidade de cada cor, 
uma por edifício. As lojas devem ser entregues 
com portas de vidro de correr, duas folhas fixas 
e duas móveis, e uma porta metálica de rolo ex-
terior superior.
A abordagem paramétrica possui maior vanta-
gem onde soluções complexas são alcançadas 
com sistemas simples. (SCHEURER 2010)
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, to-
talizam 1500 unidades em toda a área. Todos 
os apartamentos construídos próximos ao biná-
rio sul dentro da Zona B tem janelas voltadas 
para dois lados diferentes, o que garante 
melhor circulação de ar e iluminação para as 
unidades. 
Esses apartamentos são agrupados de três em 
três em meios pavimentos. 

Dessa forma, ao subir meio lance de escada passa-se a um novo pa-
vimento onde encontram-se as entradas de três unidades. O gabarito 
dessas construções verticais é de aproximadamente 10m. 
Eles são dispostos entre as vias que do binário para auxiliar no deslo-
camento das famílias que ali habitam e permitir acesso facilitado à 
região mais densa do bairro ao norte onde estão presentes a maior 
parte dos equipamentos. Já os lotes unifamiliares ocupam a área das 
8 quadras a sul do binário sul e dispõem das mesmas tipologias utili-
zadas na parte mais ao norte na Zona A.
Os equipamentos públicos escolhidos são em sua maior parte dedica-
dos ao desenvolvimento de atividades desportivas. São 4 quadras es-
palhadas pelo bairro, 2 em grama sintética e 2 poliesportivas em ci-
mento. Há também mastros de espirobol e parques infantis com brin-
quedos como gangorras e escorregadores. No centro das quadras as 
áreas verdes são boas opções para brincar com cães. O bairro conta 
com uma praça para skatistas e as muitas ciclovias são um convite à 
prática de ciclismo de lazer além do deslocamento funcional. Se insta-
lado, o parque anexo teria caminhos peatonais. Foram dispostos 2 
academias ao ar livre com equipamentos acessíveis à terceira idade 
para exercícios e reunião de idosos. Justamente com as praças e 
miolos de quadra, os Equipamentos Livres de Uso Público (ELUPs) 
cobrem uma área de aproximadamente 50 000m², representando 
quase 12% da área total afetada pelo projeto. 

TIPOLOGIA BÁSICA DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR. NO 
FUNDO DO TERRENO OU COLADO À CASA HAVERÁ UMA 
LAGE DE PISO PREPARADA PARA RECEVER UMA EXPAN-
SÃO OU UMA NOVA RESIDÊNCIA NO MESMO TERRENO.

1. PERSPECTIVA DA RUA: ZONA B

2. PERSPECTIVA INT. APTO ZONA A

PLANTA DA RESIDÊNCIA UNIF.
SEGUNDA RESIDÊNCIA - ESC 1:200

PLANTA DA RESIDÊNCIA UNIF.
EXPANSÃO CONTÍNUA  - ESC 1:200

01 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

02 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

03 - 03 -  APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

04 - CASA 2 QUARTOS
52m²

05 - CASA A EXPANDIR 
(4 QTOS)
1110m²

06 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

07 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

08 -08 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

09 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

10 -10 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

11 - APARTAMENTO 2 
QUARTOS
61m²

12 - CAS12 - CASA A EXPANDIR 
(2 CASAS)
104m²

13 - CASA A EXPANDIR 
(3 QTOS)
110m²

PLANTA DA RESIDÊNCIA UNIF.
ESC 1:200

PLANTA DA RESIDÊNCIA UNIF.
 EXPANSÃO SEPARADA- ESC 1:200
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PLANTA TÉRREO DE 
EDIFÍCIO NA ZONA B

CONSTRUÇÃO EM 
MEIOS NÍVEIS

ESC 1:200

PLANTA 1º E 2º PAV DE 
EDIFÍCIO NA ZONA B

CONSTRUÇÃO EM 
MEIOS NÍVEIS

ESC 1:200



CICLISTAS CRUZAM RUA DO BINÁRIO SUL

CORTE PERPECTIVADO DIMENSIONADO DA AV. VERA ALMEIDA SILVEIRA

Além desses equipamentos há outros que perfazem uma área dedicada de 41000m². Há 
portanto, entre ELUPs e Equipamentos Públicos Comunitários (EPCs), mais de 80000m² 
para atender à uma população num contexto não mais tratado como borda urbana, mas 
como cidade ativa. Entre ELUPs e EPCs listam-se os seguintes respectivamente:

AA corriqueira erosão do solo ao passar da água é combatida com a manutenção das 
áreas verdes. Elas estão espalhadas por toda a área e são estabilizadas pelas calçadas 
nas praças e quadras da parte norte do terreno, a Zona A. São tratadas na maior parte 
com gramado e espécies locais que compõem o paisagismo vegetal proposto. Algumas, 
entretanto, recebem além dos espécimes vegetais brinquedos que convidam as crianças 
ao contato direto com o verde. Além dessas áreas verdes, o parque a oeste do novo 
bairro parece ser imprescindível para correto funcionamento da contenção de novas 
situaçõessituações de assoreamento das encostas da borda da chapada. 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, conhecida 
como Pau-Amarelo, a Pachira Aquatica, ou Monguba, de portes alto e médio 
respectivamente. Ambas são utilizadas no contexto urbano, sendo a Monguba adaptável 
a vários tipos de solo e especialmente forte em alagáveis como os fundos de vales que 
procuramosprocuramos estabilizar. Elas farão companhia às arbustivas típicas da região de Cerrado 
de Campo Sujo e outras árvores de menor porte como o Pequi e Barbatimão, em menor 
número. Essas quatro 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. Obviamente, 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.outros. Isso garantirá correto crescimento e fortalecimento das plantas. Aqui sugerimos 
entre 5m e 10m de raio a partir do tronco.

No entanto, entendemos paisagismo como mais que plantas e sua localização. As 
empenas cegas dos edifícios podem ser utilizadas por muralistas no desenvolvimento da 
arte urbana. Os elementos de concreto, como o mobiliário urbano simples proposto, 
dialogam com as curvilíneas formas e vistas da borda da chapada. Essas peças em 
concreto podem ser prefabricadas e transportadas ao local por caminhões. São bancos e 
canteiros curvos em concreto em forma de um quarto de circunferência com raio de 2m. 
Os bancos tem altura de 65cm, dos quais 20cm ficam enterrados e os demais 45cm 
acimaacima do piso. Há também um terceiro tipo de peça em concreto reta que aliada ao 
semicírculo de 2m de raio marcam e separam as áreas verdes das pavimentadas.

CORTE LONGITUDINAL - EDIFÍCIO EM L CORTE TRANSVERSAL- EDIFÍCIO EM L

CORTE TRANSVERSAL - EDIFÍCIO SIMPLES CORTE LONGITUDINAL EDIFÍCIO SIMPLES

CORTE LONGITUDINAL - EDIFÍCIO ZONA B CORTE LONGITUDINAL CASA EXPANSÍVEL

1 - Pilar em concreto armado moldado in loco: 45cmx20cm;
2 - Viga em concreto armado moldado in loco: 55cmx20cm;
3 - Laje de concreto pré-moldado (painel treliçado: 25cm);
4 - Laje de concreto armado maciça moldado in loco
5 - Rufo
6 - Cobertura com telha e tesoura metálica;
77 - Parede estrutural de blocos de concreto;
8 - Parede em drywall
9 - Guarda corpo metálico em barra chara;
10 - Guarda-corpo em alvenaria.
11 - Cisterna de armazenamento de água de reuso.

FLORAÇAO:

PLENA FLORAÇÃO

FLORAÇÃO DE MEIA ESTAÇÃO

AUSÊNCIA DE FLORAÇÃO

CARACTERÍSTICCARACTERÍSTICA GERAL DA COR 
DAS COPAS DAS ÁRVORES DO 
BAIRRO REFERENTE À FLORAÇÃO

   PERÍODO DE FRUTIFICAÇÃO

COPA

15

10

5

0

5

1010

RAÍZES

PERFIL DO 
BAIRRO


