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Memorial descritivo e justificativo

O projeto procura recuperar os espaços caros à cultura 
popular brasileira como os quintais, as calçadas 
amigáveis ao convívio social e às brincadeiras de rua 
sem a ameaça de atropelamentos, o passeio pelo 
parque, os usos típicos dos espaços públicos e o 
pequeno comércio na porta de casa.

1. Das condicionantes naturais

A conformação topográfica da gleba foi considerada 
na implantação das unidades habitacionais de modo a 
privilegiar vias preferenciais de circulação de pedestres 
com declividades mínimas.
A orientação das aberturas das unidades habitacionais 
para o eixo Leste-Oeste potencializa a insolação, o 
aproveitamento da luz natural e da ventilação cruzada 
nos ambientes.
As áreas permeáveis e arborizadas foram distribuídas 
por todo o parcelamento, favorecendo a absorção 
dispersa das águas pluviais e oferecendo canais livres e 
verdes para infraestrutura de drenagem perpendiculares 
à declividade natural. 

2. Das diretrizes urbanísticas

2.1 Atendimento às diretrizes viárias pré-estabeleci-
das, com as seguintes características:

Via marginal (1) à Rodovia BR 070 deverá ter um 
acesso próximo e posterior ao entroncamento com a 
Rodovia DF 180. Esta via, de sentido único (de oeste 
à leste) servirá às atividades econômicas de escala 
regional ou de maior alcance (comércio e serviços de 
grande porte, atraídos pela acessibilidade rodoviária) e 
de importância estratégica para geração de empregos 
nas proximidades.
Via de circulação (2) para integrar e articular bairros 
adjacentes e promover a nova centralidade proposta, 
com infraestruturas cicloviária e de apoio ao transporte 
coletivo.
Via de circulação (3) com as mesmas funções da anterior 
(2), conformando uma área destinada aos EPCs, EPUs 
e ELUPs entre as duas pistas com sentidos de tráfego 
opostos. Este desenho promove a acessibilidade plena 
aos equipamentos públicos previstos, tanto para o bairro 
proposto como para os bairros vizinhos consolidados 
ou em futuro desenvolvimento: CRAS, UBS, CEF, CEI 
e PCDF, todos integrados em um conjunto urbano 
contínuo, articulado com um generoso sistema de 
espaços livres.

alameda pedonal central
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atividades econômicas de maior alcançe

“rua parque” compartilhada

área institucional

faixa para produção agrícola

indústrias de baixa incomodidade

uso misto com predomínio de habitações e 
diversidade tipológica

2.2 Atendimento ao programa de necessidades: 
usos, ocupação e parcelamento do solo urbano
A densidade populacional (150 hab/ha) foi alcançada 
com um gabarito baixo, variando entre dois pisos (para 
casas sobrepostas) e blocos com quatro pisos (térreo e 
mais 3 pisos), permitindo uma relação mais próxima e 
direta com as ruas, desenhadas para o convívio coletivo.
A dispersão de áreas livres modula um sistema de 
circulação com altas permeabilidade e acessibilidade, 
atento às várias modalidades de mobilidade (pedestres, 
ciclistas, transportes motorizados), mas com nítida 
preferência aos pedestres: passagens e ruas 
compartilhadas com tráfego calmo, estacionamentos 
remotos e todas as unidades acessíveis para carga/
descarga,  serviços públicos ou emergenciais.
A diversidade tipológica atende às aspirações familiares 
e favorece à identificação e o senso de pertencimento 
dos futuros moradores com o bairro. Foram propostas 
1266 unidades habitacionais, sendo: 150 unidades 
adaptáveis com 1 dormitório (11,85%), 616 unidades 
adaptáveis com 2 dormitórios (48,66%), 436 unidades 
adaptáveis com 3 dormitórios (34,44%) e 64 unidades 
adaptadas com 2 dormitórios (5,05%). As unidades de 
1, 2 e 3 dormitórios nos blocos verticais são flexíveis 
e conversíveis em unidades de 2 dormitórios conforme 
demanda social.
O uso misto proposto, com boxes para atividades de 
comércio e serviços em alamedas pedonais transversais  
às vias de circulação constituem passagens para o 
interior da quadra. Os boxes destinados a elas são 
flexíveis (adaptação dimensional) e conversíveis (em 
unidades habitacionais). Tal solução atende à variação 
de demanda com uma solução tipológica que preserva 
a unidade do conjunto urbano.

A proposta urbanística é totalmente aberta e integrada 
às áreas e aos bairros vizinhos, preservando a escala 
comunitária e as relações de vizinhança.
Os lotes destinados às indústrias de baixa incomodidade 
(com cerca de 2.000 m2, em média) confrontam-se com 
o Setor de Indústria de Ceilândia, servindo de zona de 
transição entre os usos habitacionais e industriais. Para 
enfatizar esta transição, foi proposta uma faixa de terra 
cultivável destinada à produção agrícola cooperada, com 
20 metros de largura, dividida em pequenos lotes de 160 
m2 até 300 m2. Nas cabeceiras desta faixa, próximos 
às vias públicas serão instalados barracões para apoio 
às atividades produtivas: administração ou gestão, 
formação técnica e especializada, armazenamento ou 
estocagem, ou mesmo produção de ovos ou vegetais 
por hidroponia, por exemplo.
Para completar as quadras onde estão as produções 
industrial e agrícola, foram propostos edifícios de uso 
misto com configuração laminar e com a previsão de 
acréscimo vertical de 4 pisos sobre os 4 projetados e 
suficientes para atender à demanda e à densidade 
requeridas. Este acréscimo resultaria na oferta de mais 
136 unidades de variadas dimensões, para distintas 
necessidades e faixas de renda. Suas implantações 
definem duas praças (uma em cada quadra) que 
encerram longas perspectivas que atravessam as 
quadras de uso predominantemente habitacional, por 
suas vias centrais no sentido Norte-Sul.
Em cada uma das quatro quadras com predominância 
de uso habitacional estão previstos espaços cobertos 
ou salões comunitários adjacentes às respectivas praça 
central, para abrigar e estimular os usos coletivos: as 
festas, as celebrações, a formação socioeducativa, a 
participação social e a gestão dos temas do cotidiano e 
de interesse coletivo.

alameda pedonal paralela

alameda pedonal paralela

alameda pedonal central

alameda pedonal transversal

1
10

10

10

LEGENDA:
1- Via de Circulação 1
2- Via de Circulação 2
3- Via de Circulação 3
4- Via de Vizinhança
5- Rua Parque Compartilhada
6- Alamedas Pedonais Centrais
7- Alamedas Pedonais Paralelas
8- Alamedas Pedonais Transversais
9- Abrigo de Ônibus
10- Ciclovias
11- Paraciclos
12- Coleta Seletiva
13- Ponto de Táxi
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via de vizinhança

corte via de vizinhança - 1:200

via de circulação 02

barracões cooperativa agrícola

Legenda

salões comunitários

atividades econômicas de maior alcance

indústrias não incômodas

edifícios institucionais:
1 - PCDF: 3200 m2    2 - CEI: 2000 m2
3 - CEF: 6000 m2   4 - UBS: 1600 m2
5 - CRAS: 460 m2

casas térreas PNE 2D: 47,00 m2

casas sobrepostas 2D: 45,00 m2

blocos mistos: box comércio/serviços: 48,00 m2
         casas térreas 1D: 27,00 m2
         apartamentos 3D: 59,00 m2

lâminas mistas:  box comércio/serviços: 45,00 m2
            apartamentos 1D: 39,00 m2
            apartamentos 2D-A: 48,00 m2
            apartamentos 2D-B: 46,80 m2
            apartamentos 3D: 56,00 m2

Quadro de Áreas

Lotes Áreas (m2) %

Residencial 11 199,95 3,92

Misto 24 751,73 8,66

Atividades Econômicas 18 285,16 6,40

Institucional EPC’s 26 711,72 9,34

Industrial 20 368,95 7,13

Agrícola 8 666,54 3,03

Outros 23 454,90 8,21

ELUP’s

“Rua Parque Compartilhada” 18 237,49 6,38

Jardim Difuso 20 098,16 7,03

Pomares de Convívio de Vizinhança 9 839,89 3,44

Praças Comunitárias 3 502,92 1,23

Sistema Viário

 Alamedas Pedonais 23 810,90 8,33

Via de Circulação 64 829,60 22,68

Via de Vizinhança 12 096,65 4,23

Total 285 854,56 100,00

Parâmetros Urbanísticos

Usos/atividades Atividades Econômicas

C.A. maximo 1,5

Afastamentos mínimos obrigatórios Frontal e fundos 6,00 m 
lateral 4,00 m

Número de vagas 1 para cada 100 m2

Usos/atividades Industrial de baixa 
incomodidade

C.A. maximo 1,5

Altura máxima:  12 m

Afastamentos mínimos obrigatórios: Frontal e fundos 6,00 m 
lateral 3,00 m

Número de vagas: 1 para cada 100 m2

Usos/atividades: Institucional

C.A. maximo 1

Afastamentos mínimos obrigatórios: Frontal, fundos e lateral 
6,00 m.

Número de vagas: 1 para cada 100 m2

 faixa de produção agrícola cooperada
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3. Do projeto paisagístico
Foram utilizadas árvores do bioma do cerrado para organizar os espaços com as suas 
distintas características de uso e ambiência. As árvores de grande porte marcam as 
vias principais e cada espécie define uma alameda: Alameda das Cássias, Alameda 
dos Ipês Amarelos e Alameda das Erythrinas.
Para os parques foram propostas mesclas de árvores de médio porte, de maneira a 
criar áreas mais densas e sombreadas.
Nas áreas de convívio da vizinhança foram utilizadas árvores frutíferas do cerrado, 
tanto para marcar os canteiros das vias de pedestres como também para criar áreas 
de respiro e convivência entre pomares e pequenas hortas para alimentação dos 
moradores.
A arborização intensa das áreas verdes e permeáveis oferece as qualidades 
microclimáticas para o conforto térmico.

Árvores de Grande Porte: Ao longo das vias de circulação, de vizinhança e da “via parque compartilhada”

Árvores de Porte Médio: Vegetação utilizada mesclada compondo o Jardim Difuso e a “via Parque Compartilhada.

Árvores Frutíferas de Porte Pequeno: Vegetação utilizada nas Alamedas Pedonais e nos Pomares de Convívio de Vizinhança.

Cássia Rosa - 
Cassia Grandis

Jacarandá - 
Jacaranda Cuspidifolia

Cagaita - 
Eugenia Dysenterica

Angico Branco - Anadenan-
thera Colubrina

Pau de Rosas - 
Physocalymma Scaberrimum

Cereja do Cerrado - 
Eugenia Calycina

Ipê Amarelo Flor de Algodão - 
Handroanthus Serratifolius

Pequi - 
Caryocar Brasiliense

Cerejeira do Mato - 
Eugenia Involucrata

Ipê Branco - Tabebuia 
Roseo Alba

Ipê Amarelo do Cerrado - 
Handroanthus Chrysotrichus

Jabuticaba Caipirinha - 
Myrciaria Jaboticaba

Mulungu - Erythrina Verna

Bacupari do Cerrado - 
Salacia Elliptica

Pitangueira - 
Eugenia Uniflora

LEGENDA:
1- Rua Parque Compartilhada
2- Jardins Difusos
3- Pomares de Vizinhanças
4- Praças Centrais
5- Praças de Cabeceira
6- Faixa de produção agrícola cooperada 
7- Alamedas Pedonais
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cruzamento rua parque compartilhada com alameda pedonal paralela

rua parque compartilhada

alameda pedonal paralela

praça central e salão comunitário

rua parque compartilhada

eixo da alameda pedoanl central até a praça de cabeceira

alameda pedonal central em frente salão comunitário
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planta térreo de 4 conjuntos modulares urbanos  
1:500

corte BB  
1:500

A

B

B

A

planta superior de um conjunto modular urbano 1:500

casas térreas PNE 2D: 47,00 m2
1:200

casas térreas 1D: 27,00 m2
1:200

casas sobrepostas térreo 2D: 45,00 m2
1:200

casas sobrepostas sup. 2D: 45,00 m2
1:200

apartamentos 3D: 59,00 m2
1:200

Isométrica conjunto modular urbano

corte AA  
1:500

vista do conjunto modular urbano pela alameda pedonal transversal
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4. Das tecnologias construtivas e sistemas 
complementares
Os blocos de alvenaria estrutural de concreto são 
os materiais construtivos predominantes e os mais 
adequados às exigências técnicas, econômicas e 
ambientais para garantir a eficiência da produção das 
tipologias projetadas, rigorosamente moduladas. Serão 
utilizadas lajes pré-fabricadas em todos os edifícios. Nos 
edifícios de 4 pavimentos (inclusive naqueles laminares, 
com previsão de acréscimo de até mais 4 pavimentos) 
optou-se por uma solução estrutural mista, com pilares 
e vigas de concreto (podendo ser ou não moldadas in 
loco), sustentando os corredores externos e nos pilotis 
(nas áreas que servem ao comércio e serviços).
A captação intensiva da energia solar oferecerá 
sustentabilidade ambiental e econômica ao 
empreendimento. Os espaços livres intra-unidades e 
intra-blocos permitem a implantação de cisternas ou 
reservatórios de águas pluviais e de águas servidas 
para reuso.

A sinalização das alamedas pedonais de uso misto, 
perpendiculares ao sistema viário terá na variação 
cromática um forte elemento de identificação visual, 
complementar à nomeação e à numeração dos blocos 
e unidades.
O mobiliário urbano será composto pelos abrigos para 
as linhas de ônibus nas quatro vias que contornam 
as quadras com maior incidência habitacional, pelos 
paraciclos, pelos postes de iluminação pública padrão, 
pelos recipientes para coleta seletiva de lixo, pelos 
bancos nas praças e na rua parque compartilhada. Os 
demais equipamentos possíveis a serem implantados 
nos espaços livres devem ser objeto de consulta 
coletiva e estratégia de engajamento participativo dos 
futuros moradores (pistas de skate ou esportes radicais, 
os tipos de equipamentos para atividades físicas de 
acordo com as faixas etárias e os para o entretenimento 
infantil, etc).

Isométrica do edifício laminar médio

vista dos edifícios laminares pela via de circulação 2

elevação edifìcio lâminar médio 
1:500

apartamentos 1D: 39,00 m2
1:200

apartamentos 2D-A: 48,00 m2
1:200

apartamentos 2D-B: 46,80 m2
1:200

apartamentos 3D: 56,00 m2
1:200

planta térreo edifìcio lâminar médio  
1:500

implantação edifìcios lâminares nas praças de cabeceiras
1:1000

planta tipo edifìcio lâminar médio 
1:500

corte AA edifìcio lâminar médio 
1:500

LEGENDA:
1 - edifìcio lâminar pequeno
2 - edifìcio lâminar médio
3 - edifìcio lâminar grande

Obs.: os edifícios laminares 
pequenos e o grande obedecem a 
mesma modulação do edifício laminar 
médio aqui apresentado. 
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