
 A proposta de intervenção 
urbana para o distrito de Ceilândia 
evolui por meio da ideia de que os 
espaços públicos devem ser seguros, 
plurais, fluidos e dinâmicos para que 
assim, a vida pública seja democrática. 
 À  partir dessa premissa, a 
intervenção se desenvolve criando 
espaços públicos que se mesclam entre 
as habitações, locais de estudo, cultura, 
desenvolvimento humano e econômico, 
oferecendo diversidade em atividades 
e fruição igualitária por todo projeto. 
 O parque se torna parte central 
da proposta, inovando por meio da 
ruptura da malha viária em quadrícula 
– majoritária em Brasília – e criando um 
ponto lúdico para a vida pública por meio 
do traçado pedestrianizante permeável, 
tornando-se assim um fio condutor 
para atividades educativas e culturais. 
 Além de educação, lazer e 
cultura o empreendimento permite o 
desenvolvimento econômico conjugado 
às quadras residenciais, onde cada 
edificação - seja ela de Habitação de 
Interesse Social (HIS) ou Habitação 
de Mercado Popular (HMP) - terá uso 
misto e conterá comércios e serviços 
no nível térreo. Dessa forma, os 
espaços propostos serão dinâmicos 
e seguros, pois eles terão “olhos 
atentos” por todas as faces da quadra. 
 No que se refere a pluralidade, o 
programa não apenas trata a diversidade 
de atividades, mas também a mixagem 
de tipos sociais que se mesclam nas 
quadras de moradia, no lazer e exercício 
da vida pública local.
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PROPOSTA URBANA

 A distribuição dos espaços foi 
estabelecida à partir do parque central, 
o qual divide o plano em duas faixas 
envoltórias, por onde parte substancial da 
massa edificada está  implantada.  
 Entre os edifícios foram propostos 
espaços arborizados, com a criação 
de áreas de permanência agradáveis. 
Após terem sido estabelecidas as áreas 
de permanência, lazer e cultura, foram 
distribuídos os usos do lote em (i) 43% 
da área destinada ao uso residencial e 
(ii) 57% dividido em Equipamentos de 
Uso Público, Comunitário (EPCs), áreas 
verdes livres (ELUPs ) e industriais. 
 A hierarquização das vias 
foi proposta em terceiro plano, com 
priorização de pedestres e ciclistas que 
transitam por toda área com fluidez. 
Por sua vez, os  leitos carroçáveis 
partiram de vias pré-definidas que foram 
estabelecidas como vias coletoras; tais 
vias, ligam-se à vias arteriais e expressas 
existentes enquanto que as novas vias 
propostas possuem caráter de locais.

LEGENDA:
1. Habitação de interesse social
2. Habitação de mercado popular
3.Áreas de permanência e convívio

IMPLANTAÇÃO | ESC. 1:2500 

CORTE | ESC. 1:2500 

4. Unidade básica de saúde
5. Centro de educação infantil
6. Indústria não poluidora

7. Horta comunitária
8. Cobertura para feiras
9. Cultivo de flores

10. Parque urbano
11. Quadras poliesportivas
12. Playground

13. Centro de referência de assistência social
14. Centro de ensino fundamental
15. Delegacia de polícia     
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AMPLIAÇÕES

 O projeto tem como prioridade 
oferecer espaços de qualidade para 
transitar e permanecer, os quais são 
promovidos pela movimentação, que 
por sua vez é incentivada por meio 
da implantação de edifícios de uso 
misto e locais de encontro, tais como 
praças nos centros dos edifícios 
em “C” e nos espaços abertos na 
quadra. Essa implantação faz com 
que haja um movimento constante 
por todo perímetro, o que permite 
espaços enérgicos e seguros. 
 A escolha por edifícios mistos 
nas quadras residenciais traz como 
benefícios tanto a animação para 
quem transita, quanto o aquecimento 
econômico para o local, por meio dos 
comércios e serviços – geradores de 
emprego. Tais benefícios, diminuem 
os possíveis movimentos pendulares 
e fazem desse empreendimento 
uma nova centralidade. 
 A presença do parque central, 
a quantidade de praças pulverizadas 
pela região e ruas arborizadas, 
criam um microclima que ameniza a 
sensação térmica do clima Tropical-
Sazonal, típico do Cerrado. Além 
disso, todos os pisos de quadras 
e passeios são drenantes, o que 
viabiliza a ocorrência da convecção 
natural e evita o fenômeno de “ilhas 
de calor”; tais escolhas se justificam 
em relação ao conforto térmico dos 
usuários desses espaços públicos de 
superfícies secas.

AMPLIAÇÃO 1 | ESC. 1:500 AMPLIAÇÃO 2 | ESC. 1:500 
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EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 

 Foram concebidas duas tipologias para 
cada perfil habitacional (HIS e HMP), uma em 
“C” e a outra em lâmina. Essas variações são 
projetadas para que suas respectivas faces 
recebam a maior quantidade de iluminação natural 
e ainda assim possuam uma inércia térmica 
eficiente, por meio dos corredores ventilados. 
 O sistema estrutural escolhido  foi 
o concreto armado para a sustentação 
e blocos de concreto para vedação. 
As edificações são dispostas em quatro 
pavimentos + térreo, com duas caixas para a 
circulação vertical por meio de escadas ventiladas, 
além do espaço reservado para receber os dois 
elevadores. Por sua vez, a circulação horizontal 
– que se estenderá à área de convivência 
localizada no pavimento central – é apresentada 
não apenas como local transitório, mas também 
como local de conexões entre os moradores. 
 Os térreos das duas tipologias são 
permeáveis, com aberturas que permitem 
aos pedestres liberdade em seus respectivos 
trajetos, além disso, oferecem uma variedade 
de comércios e serviços (na galeria). Na tipologia 
C o “miolo” é aberto, o que permite torná-lo em 
um mall para alguns serviços ou em um local 
de permanência, animando assim essas “ilhas” 
arborizadas.

HIS - 27 EDIFÍCIOS
567 UNIDADES HABITACIONAIS

MIOLO DE QUADRA - CIDADE VIVA FACHADA COM BRISE DE CORRER

PLANTAS PAV.TIPO |1:750

CORTES |1:750

HMP - 10 EDIFÍCIOS
250 UNIDADES HABITACIONAIS

HMP - 7 EDIFÍCIOS
245 UNIDADES HABITACIONAIS

HIS - 6 EDIFÍCIOS
90 UNIDADES HABITACIONAIS
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UNIDADES HABITACIONAIS
 
 As duas tipologias apresentadas 
(em “C” e em lâmina) ganham 
características diferentes por serem 
destinadas à públicos distintos (HIS e 
HMP). As lâminas de HIS, por exemplo, 
apresentam duas metragens e unidades 
habitacionais – de 45m2 e 70m2 (há 
uma variação da tipologia de 70m2 
adaptada para PCD no pavimento térreo) 
somando cinco unidades por pavimento 
– enquanto que nas lâminas de HMP há 
três unidades habitacionais – de 35m2, 
56m2 e 75m2 (algumas com sacadas) – a 
maior unidade é adaptada para PCD no 
térreo e há seis unidades por pavimento. 
 A tipologia em “C” de HIS 
comparada com a de HMP é ligeiramente 
menor, com nove apartamentos por 
pavimento – de 45m2 e 70m2 – com 
exceção do pavimento central, no qual 
duas unidades cedem espaço para uma 
área de convívio.
 Na tipologia HMP há oito 
apartamentos com três metragens – de 
35m2, 56m2 e 75m2 – de acordo com 
o padrão de área de convívio no piso 
intermediário.
 Todas as unidades são 
cuidadosamente pensadas para que a 
inércia térmica ocorra de maneira eficiente, 
seja por meio da ventilação cruzada, 
a qual é viabilizada pelos corredores 
ventilados em todos os edifícios, seja pelo 
tratamento das fachadas com a inserção 
de brizes e cobogós para controle da 
entrada de insolação no interior das 
unidades.
 De acordo com os padrões 
solicitados pelo edital, todas as unidades 
mesmo não sendo próprias para PCD são 
passível de adaptações para esse fim, o 
que faz com que as habitações sejam 
flexíveis e confortáveis, para o morador 
com deficiência ou não.

HMP - 75M2
1:200

VISTA AMPLIADA FACHADA 
1:100

CORTE AMPLIADO FACHADA 
1:100

HMP - 56M2
1:200

HMP - 35M2
1:200

HIS - 70M2
1:200

HIS - 45M2
1:200

SALA DE JANTAR SALA DE ESTAR 

CIRCULAÇÃO INTERNA COM FACHADA EM COBOGÓ
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PAISAGISMO

 O parque é o elemento central 
da proposta e principal espaço público 
norteador da setorização local, o qual 
distribui atividades e equipamentos de forma 
democrática e dinâmica. Os diversos espaços 
criados pela extensão do parque mesclam 
as características urbanas ao âmbito natural 
e constrói uma relação harmoniosa entre os 
elementos projetados (como os traçados 
do passeio) e o selvagem (principalmente 
pela disposição das árvores e vegetação). 
 A vegetação e arborização escolhidas 
são estritamente nativas, ao respeitar a flora 
local e reforçar o sentimento de identidade 
e pertencimento ao parque que por meio de 
sua massa arbórea criará um microclima, 
atenuante dos efeitos climáticos da região, de 
forma a oferecer espaços confortáveis para 
o usuário dos equipamentos contidos nele. 
 Através da inserção dos 
equipamentos dentro do parque foi 
possível promover uma dinâmica natural 
por sua extensão, compor e complementar 
harmonicamente as demais atividades 
implantadas: o CEF (localizado em uma das 
extremidades do parque), por exemplo, possui 
na proximidade um conjunto poliesportivo 
que pode servir como complemento às 
atividades escolares que podem ser 
realizadas fora dos limites da escola. 
 Assim, o programa se estende para 
o parque urbano que é conectado pelo 
“calçadão” – com a área de plantio de flores 
e atividades mais amenas nos arredores da 
UBS -  com a área de playground, que não 
por acaso, está próximo ao CEI, o qual pode 
propor atividades externas com as crianças 
no pomar frutífero localizado no entorno.  
 O próximo trecho do parque pode ser 
classificado como “Parque Social”, por ser o 
local por onde está implantado o CRAS que 
eventualmente poderá servir como palco 
para o “Teatro ao ar livre”, que animará o 
entorno com atividades noturnas. Como 
complemento a essa área, ao término da 
proposta há quadras esportivas para o uso 
adulto e espaço para a prática de esportes 
radicais.

Pau-de-Tucano
 (Vochysia tucanorum Mart.)

MAPA E SELEÇÃO DE ESPÉCIES MOBILIÁRIO URBANO PROPOSTO

Pau-Brasil
(Caesalpinia echinata Lam.)

Ponto de ônibus

Totem de divulgação Totem de informação Poste de iluminação Placa de sinalização

Vaso de plantas Vaso com lixeira Banco com paraciclo

Ipê-Branco
(Tabebuia roseoalba Sandwith)

Amora
(Morus nigra)

Pau-terra
(Qualea parviflora Mart.)

Pitanga
(Eugenia uniflora)

PARQUE URBANO


