
QNR-06, UM NOVO BAIRRO PARA CEILÂNDIA

Projetar um bairro em Ceilândia nos leva a pensar sobre a 
alta qualidade urbanística do plano piloto de Brasília e  a di-
ficuldade que se verifica para reproduzir esta qualidade nas 
cidades satélites. Nossa proposta procura levar certos ele-
mentos da qualidade urbanística do plano piloto de Brasília 
cuidadosamente repensados para atender a um contexto 
social e a condições de governança bem distintos.

O LOCAL DO PROJETO

Visualizamos a área como uma centralidade que precisa 
abraçar a ARIS de um lado e fazer uma transição gradual en-
tre o ambiente residencial e misto que vai abrigar e as áreas 
industriais situadas a sudeste e nordeste. Na ausência de 
projetos definidos para a gleba situada a nordeste, desen-
volvemos o projeto pensando em dois horizontes: criamos 
uma transição que permitirá tanto uma relativa continuidade 
caso a gleba abrigue outro projeto similar ao da QNR-06, 
quanto também teríamos uma transição tranquila caso essa 
gleba seja destinada a expansão do uso industrial.

DIRETRIZES VIÁRIAS E A ESTRUTURAÇÃO DOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS DE CONVIVÊNCIA

O fluxo de cargas da área industrial será direcionado às 
avenidas de borda, ficando as vias que cruzam a QNR-06 
destinadas ao tráfego de acesso ao comércio e aos equipa-
mentos públicos que reunirá.

• As diretrizes viárias que cruzam a QNR06 foram consid-
eradas vias de caráter mais local e foram desenhadas bus-
cando as velocidades mais baixas e mais conforto para o 
pedestre, com o objetivo de fortalecer a ambiência de viz-
inhança. Assim, a área que seria destinada ao canteiro cen-
tral foi incorporada à calçada que, desta maneira, fica ainda 
mais adequada para arborização de porte e para acomodar 
atividades de esporte e recreação além da passagem dos 
pedestres. 

• No caso da diretriz leste-oeste que conecta a ARIS às 
áreas industriais a nordeste, cruzando a QNR-06 pelo meio, 
a adotamos como o grande vetor de estruturação do con-
vívio do bairro e de sua integração à ARIS por um lado e 
à urbanização que venha a ser implantada na gleba a nor-
deste. Além da largura reduzida e das calçadas alargadas 
pela ausência do canteiro central, recebeu traçado sinuoso, 
que favorece a redução da velocidade e outra percepção da 
cidade. Foi proposta arborização de grande porte para que, 
esta via constitua-se em um boulevard, uma referência para 
os moradores e para a comunidade escolar, ainda mais por 
ser ela a articuladora da centralidade proposta. Nela estão 
dispostos os principais equipamentos, que deverão atrair o 
público externo. Imaginamos também que os trabalhadores 
tanto das indústrias dos arredores como dos equipamentos 
públicos previstos para a QNR-06, assim como seus usuári-
os, também serão um público importante do seu comércio. 
Assim, dispusemos ao longo desta via as grandes áreas 

DIRETRIZES VIÁRIAS (DIUR 05/2018) TRAÇADO ADOTADO ARTICULAÇÃO DA CENTRALIDADEcomerciais e de serviços, que virão reforçar o 
comércio distribuído nos edifícios de uso mis-
to. 
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O outro grande elemento articulador de nossa proposta para 
a QNR-06  é o grande Espaço Livre de Uso Público, transver-
sal à centralidade: uma grande área contínua peatonal, to-
cando as áreas residenciais e articulando-as umas às outras, 
de norte a sul. Em alguns pontos toca as quadras residen-
ciais justamente na face com pilotis, gerando uma continui-
dade filtrada com as áreas condominiais de miolo de quadra. 
Em outros momentos toca as faces comerciais e recebe das 
lojas o fluxo humano animador das áreas verdes, enquanto 
dos apartamentos tem-se o olhar vigilante que trará vitali-
dade quando o comércio estiver fechado.

• Os dois equipamentos educacionais foram locados no 
centro da gleba, junto à via sinuosa e ao ELUP qualificado 
para usos esportivos e recreativos. Desta forma, as escolas 
contarão com o espaço público como suas extensões.

• As áreas industriais foram locadas no setor mais próximo à 
rodovia e funcionam, assim, como uma espécie de área de 
amortecimento ou de transição entre a rodovia e a cidade. 
Além disso, essa faixa já vem sendo usada para a indústria e 
comércio em outros trechos.

• O CRAS, assim como a Delegacia,  foi locado na divisa 
da área, ao lado de uma área esportiva, dotada de pista de 
skate. Este conjunto de equipamentos fará a fronteira am-
bígua com a gleba vizinha, preparando a conexão com o 
que quer que venha a ser feito ali: se for uma nova área resi-
dencial, pode-se dar continuidade à centralidade; se for área 
industrial, são usos que não terão problemas.

ARTICULAÇÃO DAS QUADRAS

ENDEREÇAMENTO

MOBILIDADE URBANA

ESPAÇOS VERDES PÚBLICOS

MOBILIDADE URBANA (TRANSPORTE PÚBLICO E CICLOVIA) 

A bicicleta deve compartilhar o espaço da calçada e da pis-
ta nas vias locais mas uma pista específica foi desenhada 
na rua central sinuosa – o boulevard – e transversalmente, 
cruzando os espaços livres, como uma forma de organizar 
os usos mas principalmente de garantir movimento, de con-
vidar ao uso. Propomos novos trajetos de transporte coletivo 
para atender toda a QNR-06, além da articulação das ciclo-
vias à malha cicloviária de Ceilândia e a articulação dos dois 
sistemas às estações de metrô.

CALÇADAS

Calçadas foram desenhadas largas, bem iluminadas e arbor-
izadas, ora com copas das árvores mais densas, ora com 
mais espaçadas, para o conforto do pedestre e para  que 
também sejam apropriadas para esporte e estar. Calçadas 
são o principal espaço público e são elas que convertem os 
espaços livres em um sistema. As ruas de acesso e contorno 
das áreas residenciais se beneficiarão das lojas situadas no 
pavimento térreo.

AS QUADRAS DE USO MISTO

Serão delimitadas em três faces pelos próprios edifícios 
(com lojas voltadas para as ruas externas e apartamentos 
térreos voltados para o espaço interno), e em uma das faces 
se abre através dos pilotis de um dos edifícios, que conecta 
o espaço condominial ao espaço da rua. 
Foram criados bolsões de estacionamento para carros, mo-
tos e bicicletas – acessados por um único portão comum. 
Houve a preocupação de que os bolsões pudessem ficar 
resguardados por gradis mas sem a profusão de portões, 
sem a criação de gaiolas. Além dos espaços dos estaciona-
mentos, têm bancos e mesinhas sombreados por árvores 
do cerrado e um tanque de areia. Estes espaços são mais 
uma opção para as crianças brincarem sem demandarem 
uma supervisão próxima. Os jardins da área condominial 
se prestam a resguardar as janelas dos apartamentos dos 
térreos.

DENSIDADES E DIMENSIONAMENTOS

Tomando como base o edital, (28,58 hectares de área da 
QNR-06, 150 habitantes por hectare, cerca de 4.300 habi-
tantes e cerca de 1.250 unidades habitacionais) previmos 
1.308 unidades habitacionais para a área. Todas as resi-
denciais térreas são adaptadas para PCD e as demais são 
adaptáveis.
Considerando que a população economicamente ativa é 
aproximadamente metade do total, teremos cerca de 2.150 
trabalhadores residindo na área. Conforme o levantamento 
citado no edital cerca de 40% da população de Ceilândia 
trabalha na própria RA. Considerando que pretende-se que 
a QNR-06 seja uma centralidade, consideramos que a ativi-
dade comercial e de serviços empregará  40% da população 
economicamente ativa da própria QNR, ou seja, cerca de 
900 postos de trabalho.
Utilizamos uma relação aproximada de 20m² de loja por 
posto de trabalho. Assim, propusemos aproximadamente 
20.000m² de áreas comerciais, distribuindo 10.000m² no 
térreo dos edifícios residenciais, e outros 10.000m² concen-
trados em áreas comerciais junto dos equipamentos públi-
cos que serão implementados.
A área industrial não poluente ganhou uma porção modesta 
visto que já existem grandes áreas industriais no entorno. 
Sua utilidade será a de oferecer pequenos espaços para a 
atividade industrial.
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LEGENDA:

CORTE AA

TEXTO SECUNDÁRIO, INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO, LISTAS E ETC
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CORTE A-A

PARCELAMENTO E ZONEAMENTOHIERARQUIA VIÁRIA

1. ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO

1.1 PLAYGROUND
1.2 QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.3 HORTA COMUNITÁRIA
1.4 PISTA DE SKATE
1.5 JARDINS DE CHUVA
 

2. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS

2.1 CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.2 CENTRO DE ENSINO INFANTIL
2.3 DELEGACIA
2.4 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL
2.5 UBS
 

COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA

3.1 CENTRO COMERCIAL/SERVIÇOS
3.2 PEQUENAS INDÚSTRIAS
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LEGENDA:
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1. ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO

1.1 PLAYGROUND
1.2 QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.3 HORTA COMUNITÁRIA
1.4 PISTA DE SKATE
1.5 JARDINS DE CHUVA

2.  EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS

2.1 CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL
2.2 CENTRO DE ENSINO INFANTIL
2.3 DELEGACIA
2.4 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.  COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA

3.1 CENTRO COMERCIAL E DE SERVIÇOS
3.2 PEQUENAS INDÚSTRIAS

SEÇÕES TÍPICAS DAS RUAS

ESCALA 1:500
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COLETORA/VIA DE ATIVIDADES

COLETORA/VIA DECIRCULAÇÃO

SEÇÕES TÍPICAS DAS RUAS

LEGENDA:

CORTE AA

TEXTO SECUNDÁRIO, INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO, LISTAS E ETC
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2.5

109.658,00    m²

59.692,00      m²

CEI 4.085,00        m²

CEF 8.443,00        m²

UBS 6.201,00        m²

CRAS 2.000,00        m²

DELEGACIA 6.300,00        m²

USO MISTO 80.307,00      m²

INDUSTRIAIS 2.847,00        m²

COMERCIAIS E 

DE SERVIÇOS 6.643,00        m²

 

EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS 

COMUNITÁRIOS

LOTES

TOTAL

QUADRO DE PARCELAMENTO DO SOLO

m²

m²

286.176,00                                      

27.029,00      

89.797,00      

SISTEMA VIÁRIO

ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO
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PLANTA E CORTE AMPLIADOS DE DUAS QUADRAS

ESCALA 1:750
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B12: BLOCO DE 12 APTOS/PAVIMENTO

L4S: LÂMINA DE 4 APTOS/PAVIMENTO COM SALÃO COMUNITÁRIO
L4P: LÂMINA DE 4 APTOS/PAVIMENTO SOBRE PILOTIS
L6: LÂMINA DE 6 APTOS/PAVIMENTO SOBRE PILOTIS
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QUADRO RESUMO DAS EDIFICAÇÕES PROPOSTAS NAS QUADRAS DE USO MISTO
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EDIFÍCIOS E UNIDADES

Os edifícios foram pensados de modo 
a oferecer duas tipologias de dois dor-
mitórios e duas tipologias de três dor-
mitórios. A técnica construtiva é con-
vencional, sendo uma combinação de 
estrutura de concreto moldada in loco 
(pilotis e lajes) e alvenaria estrutural.
O tratamento das aberturas foi pen-
sado em três soluções para atender 
a diferentes insolações nas quatro ori-
entações (uma solução atende duas 
orientações). A estratégia climática foi 
barrar a insolação direta e promover a 
ventilação cuzada, tanto nas unidades 
habitacionais como nos espaços co-
muns e nas lojas.

PLANTA PAVIMENTO TIPO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

EDIFÍCIO TIPO B12
(BLOCO DE 12 AP/PAVIMENTO - 27UH)

ELEVAÇÃO VERSÃO (NE/SE)ELEVAÇÃO (VERSÃO NW)ELEVAÇÃO (VERSÃO NW)

EDIFÍCIO TIPO L4
(LÂMINA DE 4 AP/PAVIMENTO - 12UH)

PLANTA PAVIMENTO TIPO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO COM SALÃO COMUNITÁRIO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO COM PILOTIS

ELEVAÇÃO (VERSÃO NE/SE)

PLANTA PAVIMENTO TIPO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

EDIFÍCIO TIPO B8
(BLOCO DE 8 AP/PAVIMENTO - 24UH)

1. LOJAS
2. APARTAMENTO 2 DORM.
3. APARTAMENTO 3 DORM.
4. ÁREA TÉCNICA

ELEVAÇÃO (VERSÃO NW)

EDIFÍCIO TIPO L6
(LÂMINA DE 6 AP/PAVIMENTO - 18UH)

PLANTA PAVIMENTO TIPO

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO

UNIDADE TIPO L3D - 3 QUARTOS - 69m²

UNIDADE TIPO B3D - 3 QUARTOS - 69m²

UNIDADE TIPO L2D - 2 QUARTOS - 51m²

UNIDADE TIPO B2D - 2 QUARTOS - 51m²

UNIDADES HABITACIONAIS
(AMPLIAÇÃO)

ESTUDO DE INSOLAÇÃO
(TRATAMENTO DE FACHADAS)
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O espaço livre é infraestrutura urbana. O espaço público eq-
uipado para a recreação da vizinhança é como uma espinha 
dorsal.

MODELAGEM DO RELEVO

Está prevista a modelagem do terreno nas ELUPs, criando 
morrotes lineares, calotas e depressões com cerca de 1,20m 
acima ou abaixo do entorno. Essa movimentação ajuda a 
criar ambientes no espaço livre e poderá oferecer às cri-
anças oportunidades para brincadeiras. Esta movimentação 
do relevo cria minibacias de retenção que deverão segurar 
a água das chuvas por um tempo maior que a drenagem 
convencional.

As águas pluviais convergem para as áreas verdes e serão 
recolhidas a partir delas. Com isto, são recolhidas mais len-
tamente e também mais limpas.

PISOS DRENANTES

Os estacionamentos podem ser feitos com o piso de con-
creto intertravado comum em juntas alargadas. A camada 
drenante pode ter entre 20cm a 30cm de altura, o que já rep-
resenta melhor desempenho em relação à permeabilidade 
que o assentamento convencional.

Bowdichia virgilioides Tabebuia ochraceae Erythrina mulungu Physocalymma scaberrimum Qualea grandiflora Vatairea macrocarpa Eugenia dysenterica Byrsonima verbascifolia Annona coriacea

PLAYGROUNDS E EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO

O mais importante é a existência de espaços livres próxi-
mos às residências e seguros – como calçadas e gramados 
– para passeios de bicicleta, jogos de bola e corridas. Ain-
da assim, foi prevista mini-pista para bicicletinas e patinetes; 
playground em área pública, próxima ao CEI, com morrotes, 
pontes e torres; e pequenos espaços de brincar, com tan-
que de areia, nas áreas de caráter condominial. Os tanques 
de areia podem ser acompanhados por grandes pedras 
e devem ficar ao sol, para esterilização. Para as crianças 
pequenas, a áreia é estímulo à criatividade e à socialização.

HORTAS COMUNITÁRIAS

Para os mais velhos, as hortas comunitárias são uma espe-
rança de socialização ao mesmo tempo em que resolvem 
questões alimentares, de saúde, de economia e de cone
xão com a terra.

DRENAGEM
PLANTIO

Estão especificadas espécies do cerrado para a arbor-
ização urbana. O projeto urbano deve valorizar o trabalho 
de preservação do bioma e de organizações como a Rede 
de Sementes do Cerrado, entre outras. As espécies foram 
agrupadas por critérios ornamentais, para criar ritmo e am-
biência urbana. Nos miolos de quadra, foram usadas árvores 
de portes médios e pequenos. Nas avenidas foram previstas 
espécies de grande porte formando corredores por floração. 
Como forração, poderão ser utilizadas grama esmeralda 
eforrageiras nativas, sempre que possível.

BIOVALETASMINIBACIAS DE RETENÇÃO
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PAISAGISMO

O espaço livre é infraestrutura urbana. O espaço 
público equipado para a recreação da vizinhança é 
como uma espinha dorsal. 

MODELAGEM DO RELEVO  
Está prevista a modelagem do terreno nas ELUPs, 
criando morrotes lineares, calotas e depressões com 
cerca de 1,20m acima ou abaixo do entorno. Essa 
movimentação ajuda a criar ambientes no espaço livre 
e poderá oferecer às crianças oportunidades para 
brincadeiras. Também cria minibacias de retenção que 
deverão segurar a água das chuvas por um tempo 
maior que a drenagem convencional.

DRENAGEM

.

JANE CARNEIROM. MERCADANTE M. GUANANDI

BIOVALETAS
MINIBACIAS DE RETENÇÃO

Physocalymma scaberrimum Qualea grandiflora Vatairea macrocarpa Eugenia dysenterica Byrsonima verbascifolia Annona coriaceaBowdichia virgilioides Tabebuia ochraceae Erythrina mulungu

nome científico nome popular porte florada cor quantidade
PORTE GRANDE Bowdichia virgilioides Sucupira Preto 8-16m AGO-SET rosa

Tabebuia ochraceae Ipê-Amarelo-do-cerrado 6-14m JUL-SET amarela
Erythrina mulungu Mulungu 10-14m JUL-SET vermelha
Plathymenia reticulata Vinhático do Campo até 30m AGO/NOV
Hymenaea stigonocarpa Jatobá do Cerrado até 20m OUT/ABR
Handroanthus impetiginosus Ipê-roxo-do-cerrado 8 a 12m MAI-AGO rosa

PORTE MÉDIO Physocalymma scaberrimum Pau Rosa/ Cega-machado 5-10m AGO-SET roxa
Qualea grandiflora Pau Terra Grande 7-12m OUT-JAN
Vatairea macrocarpa Angelim do cerrado 5-10m AGO-SET roxa
Dimorphandra mollis Faveira do Campo até 10m OUT-JAN amarela

PORTE PEQUENO Eugenia dysenterica Cagaita 4-8m AGO-SET branca
Byrsonima verbascifolia Murici 4-6m JUL-SET amarela
Brosimum gaudichaudii Mama-cadela 4-5m JUN-NOV
Annona coriacea Araticum 3-4m NOV-JAN amarela
Ouratea spectabilis Folha da Serra 4-5m MAI-OUT amarela

PLAYGROUNDS E EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO
O mais importante é a existência de espaços livres 
próximos às residências e seguros  – como calçadas e 
gramados – para passeios de bicicleta, jogos de bola e 
corridas. Ainda assim, foi prevista mini-pista para 
bicicletinhas e patinetes; playground em área pública, 
próxima ao CEI, com morrotes, pontes e torres; e 
pequenos espaços de brincar, com tanque de areia, 
nas áreas de caráter condominial. 
Os tanques de areia podem ser acompanhados por 
grandes pedras e devem ficar ao sol, para esteriliza-
ção. Para as crianças pequenas, a areia é estímulo à 
criatividade e à socialização.

HORTAS COMUNITÁRIAS
Para os mais velhos, as hortas comunitárias são uma 
esperança de socialização ao mesmo tempo em que 
resolvem uma questões alimentares, de saúde, de 
economia e de conexão com a terra. 

PLANTIO

 

PISOS DRENANTES
Os estacionamentos podem ser feitos com o piso de 
concreto intertravado comum, com juntas alargadas. A 
camada drenante pode ter entre 20cm a 30cm de 
altura, o que já representa melhor desempenho em 
relação à permeabilidade que o assentamento con-
vencional.

As águas pluviais convergem para as áreas verdes e 
serão recolhidas a partir delas. Com isto, são recolhi-
das mais lentamente e também mais limpas. 

Estão especificadas espécies do cerrado para a arbori-
zação urbana. O projeto urbano deve valorizar o traba-
lho de preservação do bioma e de organizações como 
a Rede de Sementes do Cerrado, entre outras. As 
espécies foram agrupadas por critérios ornamentais, 
para criar ritmo e ambiência urbana. Nos miolos de 
quadra, foram usadas árvores de portes médios e 
pequenos. Nas avenidas foram previstas espécies de 
grande porte formando corredores por floração. Como 
forração, poderão ser utilizadas grama esmeralda e 
forrageiras nativas, sempre que possível. 

ÁRVORES BRASILEIRAS VOL. 1, H. LORENZI ÁRVORES BRASILEIRAS VOL.2 ÁRVORES BRASILEIRAS VOL. 2, H. LORENZI ÁRVORES BRASILEIRAS VOL. 2, H. LORENZIÁRVORES BRASILEIRAS VOL. 1, H. LORENZI ÁRVORES BRASILEIRAS VOL. 1, H. LORENZI
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