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UM BAIRRO COM IDENTIDADE

A proposta de Desenho Urbano para 
o Setor Habitacional QNR 06, na Região 
Administrativa de Ceilândia, tem como 
premissa a criação de um bairro capaz de 
construir os espaços de vida e de sociabi-
lidade de seus habitantes e se tornar um 
ponto de referência para o entorno, contri-
buindo para a qualificação e consolidação 
da cidade como um todo. Para isso, o pro-
jeto atenta às diferentes escalas de vida, 
que vão da unidade habitacional até as 
dinâmicas metropolitanas, considerando o 
valor de uso da cidade e a relação dos ha-
bitantes com o ambiente urbano e o meio 
natural para abrir possibilidade para novas 
dinâmicas de consumo, deslocamentos 
ativos e apropriação dos espaços e infra-
estrutura urbanos. O novo bairro é pensa-
do como lugar de formação de memórias 
e de construção do sentido de urbanidade, 
colocando os espaços públicos como eixo 
estruturador do projeto e pensando dife-
rentes formas de habitar compatíveis com 
a escala de vida do entorno. 

Localizado a aproximadamente 
30km de Brasília, no limite da mancha 
urbana de Ceilândia, o Setor Habitacio-
nal QNR 06 se encontra numa posição 
de transição entre o ambiente rural e 
urbano. Suas fronteiras são definidas de 
maneira fragmentada, por uma área in-
dustrial ao Sul, uma gleba vazia à Les-
te, uma zona rural ao Norte e um setor 
habitacional à Oeste. Essa condição fa-
vorece o direcionamento das atividades 
do bairro e demonstra a necessidade de 
considerar a população adjacente, que 
se encontra numa posição de isolamen-
to até o presente. Para compatibilizar 
esses limites, o projeto propõe uma dis-
tribuição de usos que venha gerar uma 
transição entre o setor industrial e a  

 
 
zona rural, permeado por usos residen-
ciais e mistos. 

Na gleba, na porção mais ao Sul, 
são posicionadas indústrias leves de bai-
xa incomodidade e não poluentes que se 
desenvolvem ao longo do eixo de uma rua 
de pedestres onde, de um lado existem al-
guns galpões para uso industrial ligados à 
microeconomia do bairro e do outro exis-
tem edifícios de uso misto com térreo co-
mercial e de serviços. Esse conjunto visa 
criar um polo de oportunidades para mi-
croempreendedores, estimulando o ciclo 
econômico local através de processos de 
produção e reciclagem. 

Ao Norte, foi proposto um gene-
roso parque que cria uma área de amor-
tecimento  entre o bairro e a rodovia, ao 
mesmo tempo que cria a transição entre a 
área urbana e rural. Este espaço abriga as 
áreas produtivas de plantio geridas pelos 
moradores como elemento paisagístico do 
parque. 

Conectando esses dois pólos, um 
eixo diagonal organiza as principais ativi-
dades públicas, criando uma sucessão de 
diferentes praças animadas pelo comércio 
local e pelos equipamentos públicos dis-
postos ao longo desse eixo. No coração do 
bairro, foi posicionada uma grande praça 
cívica, onde está localizado um Mercado 
Cultural, proposto para criar um espaço de 
suporte para o comércio e atividades cul-
turais locais. Pensado como uma leve co-
bertura com pequenos volumes edificados 
de apoio em seu interior, esse equipamen-
to serve de suporte para atividades, feiras, 
cursos, exposições, exibições de filmes e 
eventos que podem fazer parte do cotidia-
no do bairro e criar oportunidades cultu-
rais e de lazer alternativas para os mora-
dores da região.

Áreas verdes de Cultivo
Usos industriais
Continuidade tecido leste
Continuidade tecido oeste

Sistema de espaços públicos

Eixo de pedestres

Ciclovia
Percurso sugerido para o ônibus
Vias propostas
Paradas de ônibus

Residencial 
Térreo de comércio/serviços
Equipamentos públicos
Uso industrial de baixa incomodidade
Permitido uso para comércio/serviços

MOBILIDADE

USOS PREVISTOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS
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EIXO DE PEDESTRES 

01. PCDF
02. UBS
03. CED
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05. Mercado Cultural
06. CEI
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QNR 6 CJ. 9
118 UH

MERCADO CULTURAL

CEI

CEF

UBS

PCDF

CRAS

QNR 6 CJ. 11
92 UH

QNR 6 CJ. 10
118 UH

QNR 6 CJ. 12
92 UH

QNR 6 CJ. 13
42 UH

QNR 6 CJ. 14
88 UH

QNR 6X CJ. 15
44 UH

QNR 6 CJ. 16
76 UH

QNR 6 CJ. 17
48 UH

QNR 6 CJ. 18
58 UH

QNR 6 CJ. 20
88 UH

QNR 6 CJ. 8
80 UH

QNR 6 CJ. 7
66 UH

QNR 6 CJ. 6
68 UH

QNR 6 CJ. 4
34 UH

QNR 6 CJ. 3
68 UH

QNR 6 CJ. 2
108 UH

QNR 6 CJ.1

QNR 6 CJ. 5

QNR 6 CJ. 19

QNR 6 CJ. 21
88 UH

IMPLANTAÇÃO GERAL 1:2000

IMPLANTAÇÃO GERAL

01. Triagem e compostagem de lixo
02. Polo industrial de baixa incomodidade
03. Parada de Ônibus
04. Alagados Construídos (drenagem)
05. Praça Cívica
06. Eixo de Pedestres
07. Rua-Praça
08. Parque
09. Área de Plantio
10. Pomar
11. Campo de Futebol
12. Quadras Poliesportivas
13. Praça de Vizinhança
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Usos/ atividades permitidas: 
Residencial, Misto, Industrial de Baixa 
Incomodidade, Institucional.
Coeficiente de aproveitamento básico: 1
Coeficiente de aproveitamento máximo: 2
Altura máxima: 25m
Taxa de permeabilidade mínima: 20%
Afastamento mínimos: Dispensados os 
recuos laterais e frontais. Recuo mínimo 
de fundo: 2m.

Área Total 285.854,00 100%

Solo Parcelado

Habitação, Comércio 
e Serviços 72.717,86 25,44%

Equipamentos Públicos 32.463,00 11,36%

Industrial Leve 3.904,66 1,37%

Espaço Livre Público

Ruas 43.674,45 15,28%

ELUPs 76.071,03 26,61%

Calçadas 46.624,00 16,31%

Ciclovias 4.419,00 1,55%

Estacionamentos* 5.980,00 2,09%
*não contempla vagas intra-lote
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TECIDO URBANO

01. PCDF
02. UBS
03. CED
04. CRAS
05. Mercado Cultural
06. Praça cívica
07. Parque 
08. Área de Cultivo
09. Praça cívica
10. Alagados Construídos (drenagem)
11. Indústria de Baixo Impacto
12. Rua-Praça
13. CEI
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CORTE TRANSVERSAL AA 1:1500

As ruas do bairro foram desenha-
das como continuidade da malha viária 
do entorno, proporcionando a integração 
com os tecido urbano existente e apontado 
para futuras complementações, de modo a 
possibilitar a incorporação dos modais de 
transporte público no novo bairro. Dois ei-
xos principais leste-oeste preveem a cone-
xão do setor habitacional à oeste ao indus-
trial à leste, estruturando vias coletoras 
que sofrem inflexões quando encontram o 
eixo diagonal. As demais vias, de caráter 
local, compatibilizam a diagonal com as 
ruas do entorno e criam uma malha viária 
que busca reduzir a necessidade de repeti-
ção das vias, mas garantir quadras que não 
sejam muito longas, facilitando o desloca-
mento ativo. Vias de caráter compartilhado 
criam percursos que priorizam o pedestre. 
Duas dessas vias tem especial importância 
na conexão da praça cívica com o parque, 
num modelo de ruas-praças por onde a ve-
getação do parque se expande para criar 
uma escala mais bucólica de cidade em 
meio a principal área residencial.



4/6Concurso Público Nacional de Projetos de Urbanismo e Arquitetura para a QNR 06 | Região Administrativa de Ceilândia, RA IX | Brasília/DF 

PROPOSTA HABITACIONAL

A proposta habitacional partiu do 
estabelecimento de um parcelamento do 
solo que compõe um tecido urbano estru-
turado para dar suporte à transformação 
da cidade ao longo dos anos, permitindo 
não apenas a ampliação das residências, 
mas eventuais mudanças de uso e função. 
As unidades habitacionais propostas com-
patibilizam a alta densidade populacional 
que visa aproveitar da melhor forma possí-
vel a infraestrutura urbana, com a diversi-

dade volumétrica e um estilo de vida con-
dizente ao da região. Diferentes tipos de 
lotes multifamiliares permitem implantar 
edifícios com diferentes alturas e relações 
espaciais. Essa variedade volumétrica 
busca evitar a homogeneidade do conjunto 
e dar identidade e escala às vias e espaços 
públicos. Ao mesmo tempo, a diversidade 
de tipologias habitacionais pode abrigar 
diferentes formas de habitar e diferentes 
constituições familiares, mantendo a es-

cala do quintal, da varanda, do pequeno 
comércio, e o sentido de pertencimento e 
comunidade. Todas as tipologias seguem 
o mesmo grid de 1,20m facilitando a ra-
cionalização da produção. A utilização de 
diferentes materiais de baixo custo e im-
pacto ambiental, como bloco de concreto 
aparente certificado, tijolo baiano e pintura 
acrílica a base de água permitem diferen-
ciar as tipologias e reforçam a identidade 
das ruas e das residências.

TIPOLOGIAS 05 . 50 m2 + 06 . 40 m2 + 07 . 68 m2
ESC 1:200

ELEVAÇÃO TIPOLOGIAS 05 + 06 + 07
ESC 1:200

TIPOLOGIA 05 . 50 m2
ESC 1:200

ELEVAÇÃO TIPOLOGIA 05 . 50 m2
ESC 1:200

TIPOLOGIAS 06 . 40 m2 + 07 . 68 m2
ESC 1:200

ELEVAÇÃO TIPOLOGIAS 06 + 07
ESC 1:200

UNIDADES 
SOBREPOSTAS 

TIPOLOGIAS 01 + 02
76 UNIDADES

UNIDADES 
SOBREPOSTAS . 

TIPOLOGIAS 03 + 04
264 UNIDADES

EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL . 
TIPOLOGIA 05
32 UNIDADES

EDIFÍCIO RESIDENCIAL . 
TIPOLOGIAS 05 + 06 + 07

4 UNIDADES

EDIFÍCIO USO MISTO
TIPOLOGIAS 06 + 07

7 UNIDADES

EDIFÍCIO DE USO MISTO
TIPOLOGIAS 06 + 07

32 UNIDADES

EDIFÍCIO DE USO MISTO
TIPOLOGIAS 05 + 06 + 07

6 UNIDADES

COMÉRCIO INDÚSTRIA DE BAIXO IMPACTO
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PROPOSTA HABITACIONAL

CORTE TRANSVERSAL TIPOLOGIAS 03 + 04
ESC 1:200

ELEVAÇÃO TIPOLOGIAS 03 + 04
ESC 1:200

ELEVAÇÃO TIPOLOGIA 01 + 02
ESC 1:200

CORTE LONGITUDINAL TIPOLOGIAS 01 + 02
ESC 1:200

POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO
TIPOLOGIA 01

TÉRREO TIPOLOGIA 01 . 62 m2

ESC 1:200

1º PAV. TIPOLOGIA 02 . 71 m2
ESC 1:200

FLEXIBILIDADE DE USO

2º PAV. TIPOLOGIA 02 . 71 m2

ESC 1:200

CORTE QUADRA
ESC 1:750

ELEVAÇÃO QUADRA
ESC 1:500

01. Baia de estacionamento  
com pavimento permeável
02. Jardim de Chuva
03. Via Compartilhada
04. Eixo de Pedestres
05. Parque Infantil

06. Rua-Praça
07. Canaletas de drenagem
08. Horta
09. Rua Local
10. Avenida Principal
11. Unidade Sobreposta Tipologias 1 e 2

12. Unidade Sobreposta Tipologias 3 e 4
13. Edifício Residencial Tipologia 5
14. Edifício Residencial Tipologias 5, 6 e 7
15. Edifício de Uso Misto Tipologias 5, 6 e 7
16. Jardins Condominiais
17. Ciclovia

CRAS
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TÉRREO TIPOLOGIA 03 . 57 m2
ESC 1:200

1º PAV. TIPOLOGIA 04 . 68 m2
ESC 1:200
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AMPLIAÇÃO PLANTA QUADRA QNR 6 CJ.10
ESC 1:750
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ESPAÇO PÚBLICO E INFRAESTRUTURA

Tendo em vista que esse novo bair-
ro se encontra em uma área de alto risco 
de perda de recarga do aquífero, o projeto 
buscou minimizar as áreas de impermea-
bilização do solo e todo o paisagismo e o 
desenho dos espaços públicos foram pen-
sados para incorporar diferentes dispositi-
vos de infraestrutura-verde que permitem 
a máxima infiltração da água. Calhas liga-
das aos dispositivos das ruas direcionam a 
água das chuvas para lagoas fitorremedia-
doras, localizadas no parque na área com 
a cota mais baixa do terreno. Lá, a água ex-
cedente, depois de naturalmente filtrada, 
é armazenada em cisternas subterrâneas 
e pode recircular pelo bairro no período 
de estiagem contribuindo para a ameni-
zação climática, além de ser utilizada nas 
áreas agrícolas do parque. A vegetação do 
bairro será composta, portanto, da com-
binação de espécies vegetais do cerrado 
para a arborização das ruas e praças; de 
espécies fitorremediadoras não invasoras 
nas lagoas de drenagem urbana; e espé-
cies produtivas nas áreas de cultivo; sendo 
possível considerar espécies adaptadas 
tanto ao solo seco quanto úmido. Numa 
primeira fase, como medida prática e edu-
cativa, poderá ser instalado em harmonia 
com a área de cultivo do parque um vivei-
ro de plantas, que permitirá um processo 
progressivo de plantio, além de reforçar 
importantes sentidos de comunidade de 
pertencimento. 

Pensando em estruturar o funcio-
namento do bairro através de ciclos sócio-
-ambientais e econômicos fechados, o 
projeto reserva espaço para a distribuição 
de pontos de coleta seletiva do lixo e pos-
sibilita a implantação de uma estação de 
triagem junto à área industrial, de onde o 
lixo reciclável pode ser encaminhado para 
indústrias de reciclagem próximas e o lixo 
orgânico pode ser transformado em adubo 
através de composteiras e reutilizado nas 
áreas de plantio. Os edifícios habitacionais 
são todos equipados com placas fotovoltai-
cas para a geração de energia limpa e uni-
dades habitacionais do térreo foram pro-
jetadas para poderem converter cômodos 
em pequenos comércios, que podem ven-
der produtos produzidos no próprio bairro, 
desde vegetais orgânicos até produtos de 
manufatura. 

O projeto reforça a criação do sen-
tido de identidade para o bairro, reconhe-
cendo as diferenças dos habitantes e pro-
pondo soluções técnicas para a criação de 
uma comunidade auto-suficiente em equi-
líbrio com seu meio.

RUA-PRAÇA

Escoamento 
Superficial

Dispositivos de 
infraestrutura 

verde 

Canaleta de 
Drenagem

Lagoa de 
Fitoremediação

Cisterna Áreas 
Livres

Plantações

Reabastecimento
 do sistemaDRENAGEM URBANA

1. 2. 3.

Ponto de Coleta Triagem Reciclavel Orgânico

Indústria 
Reciclagem

Biodigestor BioGás Fertilizante Plantações

4.

RESÍDUOS SOLÍDOS
5. 3.

1.

1.

1.

2.

3.

3.

4.

5. Rede de Esgoto

Dispositivos de 
infraestrutura verde

Canaleta de 
Drenagem

Pontos de Coleta
VIA ARTERIAL

AVENIDAS PRINCIPAIS

VIAS LOCAIS

A. Painel Solar B. Pavimento  
Permeável

C. Jardim de Chuva D. Biovaleta E.Canaleta  
de Drenagem

F. Canteiro Pluvial G. Ponto de coleta  
de Resíduos Sólidos
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