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De um fundo urbano a um jardim metropolitano:
A gênese de um lugar inédito

Este concurso de arquitetura e urbanismo 
nos dá uma oportunidade de refletir sobre a 
construção da cidade e de como podemos 
desenvolver os espaços para o habitar con-
temporâneo. Os primeiros planos diretores 
executados na Ceilândia, embora satis-
fatórios, não foram aplicados efetivamente, 
potencializando o aparecimento de assen-
tamentos irregulares.
Este crescimento desordenado colapsou a 
infraestrutura urbana existente, converten-
do-a em uma área de grande vulnerabili-
dade. É necessário atuar de maneira plane-
jada e efetiva para mitigar as problemáticas 
das quais os cidadãos padecem. 

Estes novos planos tendem a focar nos 
seus usuários, promovendo ações trans-
formadoras e instrumentos para uma so-
cialização sustentáve. O setor em questão 
se caracteriza pelo traçado homogêneo de 
características genéricas e repetitivas; uma 
monotonia de paisagem associada a uma 
infraestrutura carente e de baixa qualidade 
arquitetônica.Os espaços vazios que se in-
filtram no tecido urbano separam os bair-
ros gerando brechas de domínio, levando à 
problemas sociais. 

Quais fórmulas contemporâneas são 
aplicáveis nestes vazios sociais?

Conexões Urbanas

Tomar os dados do contexto e entender 
suas dinâmicas parece ser uma tarefa 
necessária antes de qualquer tipo de op-
eração executadas no território. O entendi-
mento e o trabalho realizado nos planos 
anteriores (DIUR) são precedentes com os 
quais trabalhamos para a realização desta 
nova proposta. A abertura de ruas é o que 
permite gerar conexões com o tecido cir-
cundante existente. Este tipo de ação per-
mite conectar e ancorar com outros centros 
urbanos tecendo assim uma rede de nós, 
entre os quais surgem nexos vinculantes 
que se ativam gerando reverberações em 
todo o território.

O homem é a premissa

A introdução de uma nova lógica de mo-
bilidade não motorizada parece uma ação 
necessária neste tipo de planejamento. 
Gerar uma infraestrutura de identidade que 
proporcione vínculos sociais parece um 
motivo nobre.
Ter acesso aos serviços básicos é uma das 
premissas planejadas dentro deste Novo 
Urbanismo.
Essas ações simultâneas são as que de-
finem e incentivam os valores de identidade 
e, portanto, de cidadania. 

Jardim Urbano
  
Este novo jardim urbano se mostra como um 
campo de experimentação de escala met-
ropolitana. Este grande espaço público com 
pequenas injeções de caráter privado são as 
que proporcionam a existência deste tipo de 
ecossistema. As operações mistas mencio-
nadas anteriormente adquirem uma força es-
pecial que une público e privado, diferente do 
urbanismo tradicional que constrói a partir da 
soma de peças dentro de grandes extensões 
de vazio público que se prolifera de maneira 
duvidosa. Este novo campo de experiências 
convida a celebrar a diversidade e a inclusão 
de pessoas originárias de diferentes lugares 
gerando relações para além do bairro.
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Na fase inicial do projeto é 
bom reconhecer o ambiente 
de trabalho. Identificação de 
oportunidades, declives do 
terreno, etc

Alterações na densidade e uso durante o dia. 

Continuidade do traçado das vias do 
plano urbano existente e seu entorno.

A natureza como elemento formador da 
paisagem, espaço de convívio ótimo.

Anel urbano como espaço público de 
integração, continuum de atividades.

Variação das tipologias nos blocos 
diversificam a paisagem urbana.

Amortecedor sustentável, arborização 
por espécies nativas do cerrado.

Todos os serviços estão equidistantes, não há hierarquias

Proximidade dos serviços básicos 
em um eixo linear.

Proximidade dos serviços
básicos no anel.

Os primeiros dados obtidos 
não nos colocaram em uma 
situação fácil; por um 
momento nós vimos que era 
viável continuar a grelha 
sugerida pelo entorno. 
Acreditamos que fazer essa 
operação seria repetir o 
existente e não mudaria a 
situação da vizinhança: A 
homogeneidade urbana não é 
a solução.

A criação de lugares fora do 
tecido é o que os diferencia. 

Esses lugares, que aqui 
chamamos de lugares 

inéditos são o que 
gostaríamos de explorar. 

Acreditamos que esse tipo 
de operação propõe uma 

mudança além da morfolo-
gia, propõe um novo sistema 
de socialização, propõe uma 

nova sociedade.

Na segunda fase, convém 
pensar na abertura de ruas. 
Isso gera mobilidade e leva a 
um senso de identidade. 
Estruturação de eixos principais.

03
No terceiro estágio, a 
construção do anel é uma 
tarefa oportuna. Além de gerar 
um passeio, conecta os 
serviços e o bairro.

04
Na quarta etapa são geradas
as unidades habitacionais. 
Uma grande diversidade de 
tipologias é proposta para 
suprir as demandas dos 
usuários.

PERFORMANCE URBANA

ESTRATÉGIA DE PROJETO

POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO EM FASES

LAÇO CINÉTICO
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WETLANDS. Espaços de purifi-
cação natural da água antes de sua 
descarga na rede esgoto.

Amortecedor Sustentavel. Hortas 
urbanas. Onde urbanidade e o 
productor rural conviven. 

Amortecedor Sustentavel. Arborização 
por espécies nativas do cerrado 

Poligonal de projeto

PLANTA ESC 1.2500

EPC Polícia Civil Delegacia

EPC Centro de Ensino Fundamental

Horta Comunitaria

Captação das águas pluviais
novas paisagens 

EPC Centro de Ensino Infantil

EPC 
Unidade Básica de Saúde
Centro de Assistência Social

Unidades Habitacionais

Unidades Habitacionais

Comercial e serviços

Comercial e serviços

Residências unifamiliares térreas

Rede de Esgoto
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CORTE URBANO
DO ANEL

USO AREA  LOTE QUANT. AREA TOTAL TX OCUP. UNIDADES 

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL T1 3629 36 130644 32,9 936

RSDIENCIAL T2 875 13 11375 53,02 92
1

COMERCIAL 2228 2 44456 33.5 1

EPC

DELEGACIA 5374 1 5374 29,5 1

UBS 4837 1 4837 33078 1

SOCIAL 4837 1 4837 13.23 1

CENTRO ENSINO F 6847 1 6847 27,7

CENTRO ENSINO I 3800 1 3800 48,4 1



Beija flor de papo preto Beija flor 
tesoura

Beija flor de
 papo reto

Curicaca Pomba de bando Rolinha Andoinha Bem te vi Curió Joao de barro Sabiá do campo Sabiá laranjeira Papagaio Galero Periquito rei

Cagaita Copororoca Dedaleiro Igná Mirim Ipe Branco Ipé Rosa Anao Laranjeira do Campo

APODIFORMES CICONIIFORMES COLUMBIFORMES PASSERIFORMES PSITTACIFORMES

CERRADO RESTRITO

Cajú do cerrado Guapirobá Pitangueira Angico Branco

FRUTÍFERA

Guatambó do cerrado Angico do cerrado Copaíba Ipé Amarelo Ipé Roxo Jacarandá Mimoso Jatobá do cerrado Pau Rosa Sucupira preta

GRANDE PORTE MEDIO PORTE
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PAISAGISMO


