
CONTEXTO, DESAFIO E POSSIBILIDADES
Com quase 500 mil habitantes, Ceilândia vem se consolidando, 
cada vez mais, como uma área urbana de alto dinamismo 
econômico e social. Seu centro é repleto de áreas comerciais 
e de serviços, sendo marcado pela Feira Central de Ceilândia, 
maior referência da cultura agrícola e da culinária local. Esse 
êxito econômico veio acompanhado do desenvolvimento social 
de sua população, em grande parte promovido por programas 
sociais de sucesso, tornando a cidade um polo de cultura urbana 
de originalidade ímpar, que desponta artistas e esportistas para 
o Brasil e para o mundo. 
No entanto, seu denso subúrbio ainda apresenta carência 
de qualidade urbana para absorver e sustentar a demanda 
habitacional e de emprego oriunda de um processo acelerado 
de crescimento populacional. Nesse sentido, junto à questão 
habitacional, entende-se que o principal desafio desse projeto 
é inaugurar uma nova centralidade, capaz de gerar renda, 
emprego e novas oportunidades, consolidando o direito à 
cidade.
Assim, são aquelas manifestações culturais urbanas em ascensão 
na cidade e as práticas de agricultura observadas em seus 
interstícios e entorno que orientam a atuação nesse local limítrofe 
entre o rural e o urbano.

A PRAÇA CENTRAL
O projeto se ordena, então, a partir da criação de um 
grande espaço central onde se combinam sistemas produtivos 
de alcance regional (agricultura orgânica – empregando 

técnicas de sustentabilidade) e espaços cívicos de encontro e 
convívio ligados à promoção da cultura e do esporte urbano 
(dança, música, grafite, skate), entre outras atividades que 
comprovadamente qualificam a juventude local e lhes dá 
futuro. Dessa maneira, esse espaço promove a convergência 
das dimensões econômica e social, relação indispensável a 
um espaço urbano de qualidade. A estratégia de implantação 
de uma grande praça, concentrando as áreas verdes em 
uma das bordas da gleba, também possibilita uma economia 
em infraestrutura urbana, e o faz garantindo um espaço livre 
envolvido pela cidade.

A CONFIGURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL
Os usos habitacionais e comerciais distribuídos à volta da praça 
são os primeiros elementos a garantir dinâmicas fundamentais 
para a sua qualidade e segurança em todos os períodos do 
dia. Com isso, o entorno edificado deste espaço central lhe dá 
suporte programático e configuração, promovendo usos que 
dialogam diretamente com suas atividades e potencializam 
cadeias produtivas importantes. Essa relação é marcada por 
um Mercado, ancorado em uma de suas esquinas, que nos 
moldes da Feira Central de Ceilândia poderá promover o 
desenvolvimento econômico do bairro e de seu entorno. Nele 
poderão ser comercializados tanto os produtos agrícolas 
cultivados na própria praça quanto aqueles produzidos nas 
redondezas, além de abrigar bares e restaurantes voltados 
à culinária local. Esse equipamento está estreitamente ligado 
a um complexo prático de qualificação da mão de obra e 

capacitação gerencial, aqui proposto para intensificar as 
técnicas de cultivo, de processamento e de comercialização dos 
produtos orgânicos, buscando aumentar seu valor agregado e 
alcançar outros mercados potenciais. Tal complexo está situado 
em um lote autônomo, podendo ser administrado mediante 
articulação técnica entre agentes públicos e privados. Ao lado 
do complexo, a Centro de Ensino Fundamental também se 
volta à praça central, transformando-a num grande espaço de 
encontro, aumentando as suas formas de apropriação social. 

A RELAÇÃO COM O ENTORNO EXISTENTE
Além dessa relação com a praça central, as quadras edificadas 
cumprem outro papel importante, o de relacionar o novo bairro 
com as áreas urbanas adjacentes. Isso se dá por meio da 
definição de usos para a borda do novo bairro que dialogam 
com os observados em seu entrono, criando uma espécie de 
espaço híbrido e de transição, cuja morfologia também procurou 
dar continuidade à malha urbana principal existente e planejada.
A proximidade da rodovia (BR-070), por exemplo, oferece a 
possibilidade de escoamento da produção agrícola para outras 
áreas, incluindo o Plano Piloto e as cidades vizinhas. Para isso, a 
implantação de um galpão voltado à logística, armazenamento 
e reciclagem, conectado ao complexo prático de qualificação e 
ao Mercado é oportuna. Essa rodovia é também um importante 
eixo para o posicionamento da UBS, pela facilidade de acesso, 
bem como para implantação de áreas comerciais de grande 
porte, edifícios de serviços e centros de distribuição.
A via a oeste é marcada hoje pelo uso residencial horizontal, 

condição que levou à decisão de se concentrar parte das 
unidades habitacionais nas suas proximidades que contribuíssem 
para sua qualificação, estabelecendo uma área residencial 
mais reservada cujo núcleo local passa a ser o novo Centro de 
Educação Infantil solicitado.
A sul foram propostos alguns galpões – previstos para aluguel 
ou venda – com usos compatíveis com o novo bairro (pequeno 
porte, baixa incomodidade e não poluente), dialogando com a 
área industrial adjacente. Sugere-se o incentivo à implantação 
de usos industriais intensivos de conhecimento e de inovação 
tecnológica, associados a programas de capacitação digital, 
de modo a colaborar para a ascensão social dos trabalhadores 
locais.
A leste, uma grande faixa de vegetação filtra os ventos 
predominantes do inverno, mais secos, além de atrair e oferecer 
refúgio à fauna local, promovendo biodiversidade e saúde ao 
espaço agrícola adjacente.

OS FLUXOS
A unidade entre a cidade, o bairro e a praça é promovida 
pelos fluxos de pessoas e mercadorias que se dão nos grandes 
largos de acesso, que se configuram como portais para amplos 
bulevares, cercados por diferentes tipos de uso e atividades. 
Somam-se a estas dinâmicas os interiores das quadras, 
concebidos por meio de uma rica diversidade de espaços, 
programas e possibilidades de apropriação, sempre tratados 
por meio de graduações entre atividades públicas e as áreas 
habitacionais.

UMA NOVA CENTRALIDADE

A PRAÇA CENTRAL

CONFIGURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL

RELAÇÃO COM O ENTORNO EXISTENTE

HABITAÇÃO + COMÉRCIO + FACHADA ATIVA

+ SERVIÇOS

INSTITUCIONAIS + INDUSTRIAIS 

SISTEMAS DE ÁREAS VERDES AGRÍCOLAS E 

ESPAÇOS PÚBLICOS
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SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE

LOTES E EDIFÍCIOS

PASSEIOS PÚBLICOS

ÁREAS VERDES

1 Sistema Viário e Mobilidade
1.1 Travessia Elevada/Traffic Calming 
1.2 Ponto de Ônibus 

2 Equipamentos Públicos Comunitários 
(EPCs)
2.1 Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) 
2.2 Centro de Educação Infantil (CEI) 
2.3 Centro de Ensino Fundamental (CEF) 
2.4 Delegacia de Polícia (PCDF) 
2.5 Unidade Básica de Saúde (UBS) 
2.6 Escola de Gastronomia 
2.7 Escola de Administração 
2.8 Escola de Agricultura 

3  Comércio
3.1 Posto de Gasolina e Conveniência
3.2 Mercado 
3.3 Restaurante 
3.4 Quiosques

4 Serviços
4.1 Edifício Comercial

Vias existentes
Vias de circulação
Ptos. de ônibus existentes
Ptos. de ônibus propostos

Vias de circ. de vizinhança
Vias compartilhadas
Ciclovias

5 Indústria
5.1 Indústria de Baixa Incomodidade 
5.2 Centro Logístico 

6 Residências
Tipologias 1, 2 e 3 dormitórios

7 Espaços Livres de Uso Público 
(ELUPs)
7.1 Pista de Cooper
7.2 Sanitários e Zeladoria
7.3 Quadra Poliesportiva
7.4 Campo de Futebol
7.5 Parquinho
7.6 Pista de Skate
7.7 Bosque
7.8 Praça Central
7.9 Largo

8 Paisagismo Funcional
8.1 Agro Floresta
8.2 Horta
8.3 Estufa
8.4 Sistema de Áreas Alagáveis - 
“wetlands”
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O PARCELAMENTO

- Áreas Habitacionais: As áreas e conjuntos de edifícios de habitação 
se definem por acessos independentes e relação direta com o espaço 
público. Simultaneamente, desfrutam da coletividade dos espaços 
intersticiais que permitem o acontecimento de uma vida urbana mais 
humana e acolhedora. As construções são pautadas por critérios de 
economia, sistemas construtivos padronizados, agilidade e soluções de 
sustentabilidade. Seu posicionamento se revela de forma distribuída, mas 
principalmente procura dar vida às praças e largos de acesso. A mescla 
e diversidade de tipologias permitem o atendimento de diferentes perfis 
familiares e faixas de renda.

- Áreas comerciais e de serviços: O posicionamento das áreas comerciais 
foi definido pelos seguintes critérios: a) um grande mercado e um entorno 
ativo na praça; b) ativação dos largos de acesso à praça; c) fachadas 
ativas nas ruas principais; e d) junto à rodovia de forma a atrair o fluxo 
passageiro. Quanto aos serviços, alguns edifícios mais verticalizados 
para escritórios, consultórios, entre outros, foram posicionados em vértices 
estratégicos da nova via de circulação solicitada.

- Áreas Institucionais: Associadas aos eixos de mobilidade, aos espaços 
públicos e às ciclovias, cada um dos equipamentos se encontra em lote 
próprio. Estão distribuídas segundo os seguintes critérios: a) Centro de 
Ensino Fundamental associado à praça; b) Centro de Educação Infantil 
junto à uma rua local residencial; c) Unidade Básica de Saúde junto à 
rodovia; d) Delegacia de Polícia voltada ao bairro existente; e e) Centro 
de Referência de Assistência Social em área mais recolhida. 

- Base produtiva e cultural: Atendendo à solicitação do edital, propomos 
um outro setor determinante para a promoção da centralidade 
pretendida. A base produtiva consiste em uma escola de agricultura, outra 
de administração e outra de gastronomia, completamente associadas ao 
comércio do Mercado vizinho proposto. Essa estrutura visa integrar de 
modo sustentável toda a cadeia de produção, qualificando as pessoas 
para que criem seus negócios e atividades econômicas próprias, num 
potente processo de desenvolvimento social. A prática agrícola é um eixo 
importante e próprio do local, associado à culinária do cerrado, que a 
influência da cultura nordestina fez florescer na região.

- Sistema de áreas verdes, agrícolas e espaços públicos: O principal 
espaço verde do projeto está na praça central, cuja grande área visa, 
entre outras coisas, viabilizar economicamente a produção agrícola. 
Integrado a este, a faixa de mata a leste busca protegê-lo e fomentá-
lo, também abrigando usos esportivos. Outros elementos importantes são 
os jardins centrais das quadras, os largos de acesso e permanência, as 
pequenas praças distribuídas pelo projeto nos acessos aos equipamentos.

- Mobilidade, logística e estacionamentos: O sistema viário se estrutura a 
partir de diferentes tipos de vias, que comportam e combinam os diversos 
modais (ônibus, automóveis, ciclovias e passeios). O projeto assumiu as 
premissas regionais de implantação de duas grandes vias, que delimitam 
a praça. Junto à rodovia, foram posicionadas saídas logísticas de 
escoamento da produção. Por fim, estacionamentos e pontos de ônibus 
foram dimensionados conforme a demanda e posicionados de modo a 
não prejudicar as fachadas ativas.
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TÉRREO QUADRA
escala 1:1000

CORTE QUADRA
escala 1:1000
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usos tipo área quant. total %
(m²) (unid.) (m²)

A (Pequeno) 1.469 8
B (Médio) 3.130 14
C (Grande) 6.671 4

Diversos 1.469 3
Mercado 5.585 1

Serviços Escritórios/Consultórios 1.469 2 2.938 1,0%

Centro de Educação Infantil (CEI) 3.530 1
Centro de Ensino Fundamental (CEF) 9.401 1
Unidade Básica Saúde (UBS) 6.671 1
Centro de Ref. Assistência Social (CRAS) 2.167 1
Delegacia de Polícia (DEL) 6.671 1
Escola Técnica Agrícola (ETA) 2.991 1

Diversos 3.130 2
Centro Distribuição 2.116 1

Praça/Parque Central 13.795 1
Eixos Peatonais 46.775 1
Parque Urbano 22.008 1
Agrofloresta 9.375 1

58.908 20,6%

285.855 100,0%Área Total do Terreno

Sistema Viário

Comércios

Institucionais

Industriais

Espaços Livres de Uso Público

28,8%Mistos (Habitacional + Comercial) 82.256

Parcelamento

91.953 32,2%

3,5%

8.377 2,9%

31.431 11,0%

9.992

Básico 0,7
Máximo 2

Habitação 16 metros
(T+3 pavimentos)

Serviços 29,5 metros
(T+7 pavimentos)

Institucionais 12

Frontal Dispensado
Lateral 10m
Fundos 10m

Taxa de Permeabildiade Mínima 20%

Parâmetros Urbanísticos Estabelecidos

Usos Permitidos

Coeficiente de Aproveitamento

Gabarito Máximo

Recuos Mínimos Obrigatórios

Misto (Habitacional+Comercial), 

Comércio, Serviços, Institucional, 

Industrial, Lazer

VIA DE CIRCULAÇÃO

VIA DE CIRCULAÇÃO
DE VIZINHANÇA - 

LARGO DO MERCADO

VIA DE CIRCULAÇÃO
DE VIZINHANÇA 
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(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)

1 Dorm. 31,0 35,4

2 Dorm. 43,1 47,9

2 Dorm. (Varanda) 49,0 54,0

3 Dorm. 57,7 63,9

3 Dorm. (Varanda) 65,6 72,0

Total (por lote)

Unidade Pequena 24,4 26,1

Unidade Média 31,5 34,6

Unidade Grande 49,5 52,3

Total (por lote)

Lazer/Apoio/Manut. 86 117 203 3.139

538 954 1.572 23.950

2.283 3.909 6.511 99.040

Lote A Lote B Lote C
(unid.) (unid.) (unid.) (unid.)

1 Dorm. 6 6 10 172 14%

2 Dorm. 8 18 35 456 36%

2 Dorm. (Varanda) 6 18 30 420 34%

3 Dorm. 9 6 9 192 15%

3 Dorm. (Varanda) 0 0 3 12 1%

Total (por lote) 29 48 87 1.252 100%

Unidade Pequena 3 3 4 82 39%

Unidade Média 1 2 1 40 19%

Unidade Grande 1 5 3 90 42%

Total (por lote) 5 10 8 212 100%

Circulação

1.493,9 2.429,2 4.440,2 63.720,2

165,3 408,9 295,9 8231,0

Habitação

Comércio

Áreas construídas nos Lotes de Uso Misto

área 

(s/alv)
Lote A Lote B Lote C total geral usos tipologia área

Habitação

Comércio

Total

Número de unidades nos Lotes de Uso Misto

usos tipologia quantidades total geral %

As fachadas dos blocos habitacionais configuram 06 tipologias com os mesmos materiais. Tipologias voltadas para ruas contam com uma varanda 
apenas na sala. As tipologias voltadas para o interior do lote dispõe de varandas em toda a extensão da unidade.  As cores também variam de acordo 
com seu desenvolvimento em cada edifício formando uma relação cromática complementar entre si, tornando o bairro mais único em cada ponto.

bloco de concreto 
pintado, cor: branca

planos estruturais 
de bloco de concreto

planos de vedação em 
alvenaria

caixilhos de alumíniolaje painel de 
concreto

bloco de concreto pintado
cor: terra ou bloco 
cerâmico

guarda corpo metálico peitoril em bloco
de concreto

APARTAMENTO TIPO - 01  
1 dormitório | escala 1:150

APARTAMENTO TIPO - 02
2 dormitórios | escala 1:150

APARTAMENTO TIPO - 01
pne | s/ escala

APARTAMENTO TIPO - 02
pne | s/ escala

APARTAMENTO TIPO - 02
varanda | s/ escala

APARTAMENTO TIPO - 03
3 dormitórios | escala 1:150

APARTAMENTO TIPO - 03
pne | s/ escala

APARTAMENTO TIPO - 03
varanda | s/ escala
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PAVIMENTO TIPO - G
escala 1:500

PAVIMENTO TIPO - M
escala 1:500

PAVIMENTO TIPO - P 
escala 1:500
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peitoril em bloco
de concreto

SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VARIAÇÕES DE FACHADA

Area:
31,00m2

35,40m2  (s/alv.)

Area:
43,10m2

47,90m2  (s/alv.)

Area:
57,70m2

63,90m2  (s/alv.)
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araticum Annona crassifloraANCR 3 a 4 m

graviola Annona muricataANMU 4 a 6 m

mangabaHancornia speciosaHASP 5 a 10 m

pequizeiroCaryocar brasilienseCABR 10 a 12 m

guapuruvu Schizolobium parahybaSCPA 15 a 25 m

buritiMauritia flexuosaMAFL 20 a 30 m

ipê-amarelo Handroanthus albusHAAL 4 a 10 m

paineira Ceiba speciosaCESP 25 a 30 m

jaquitibáCariniana estrellensisCAES 30 a 40 m

jatobáHymanaea courbarilHYCO 30 a 40 m

marmeloCordiera sessiliaCOSE 2 a 4 m

jurubeba Solanum paniculatumSOPA 2 a 3 m

cajuzinhoAnacardium humileANHU até 1 m

estilosanteStylosanthes guianensisSTGU até 2,5 m

crotalária 

guandu 

Crotalaria juncea

Cajanus cajan

CRJU

CACA

2 a 3 m

até 3 m

Espécies herbáceas

Espécies arbustivas pioneiras

Espécies arbóreas não pioneiras

Espécies arbóreas pioneiras

percurso solar | solstício de verão

percurso solar | solstício de inverno

ventos predominantes no verão: NW e NE

ventos predominantes no inverno: S e SE

MAPA DE VEGETAÇÃO, 
INSOLAÇÃO E VENTOS

IMPLANTAÇÃO GERAL
sem escala

ANCR ANMU HASB CABR

SCPA MAFL HAAL CESP

CAES HYCO COSE SOPA

ANHU STGU CRJU CACA

As plantas escolhidas são nativas ou exóticas adaptadas ao 
clima local. As espécies pioneiras compõem o maior grupo, 
pelo seu rápido crescimento e potencial regenerativo do solo. 
A vegetação desempenha a regulação da temperatura 
atmosférica, a criação de microclimas mais frescos. As plantas 
sequestram gás carbônico e liberam oxigênio. Promovem 
a biodiversidade e oferecem beleza natural. O paisagismo 
oferece alimento aos moradores em todo o loteamento. Ao 
longo dos passeios de pedestres, nas margens das ciclovias, 
nos espaços públicos e dentro dos lotes residenciais, frutos, 
hortaliças, ervas, raízes, flores e folhas comestíveis estão 
disponíveis para serem colhidos pelos moradores. Além disso, 
enriquecem o lazer ao ar livre. 
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recarga do aquífero subterrâneo e 
regeneração do solo

As águas cinzas são captadas, tratadas, e reutilizadas para fins não potáveis.  Parte da 
água é armazenada em cisternas para uso em períodos de estiagem

captação de água fluvial

sequestro de carbono e regulação da temperatura ambiente

produção de alimentos e habitat para biodiversidade

primeiro estágio: 
decantação
de partículas 

poluentes

estágio preliminar: filtro

saída de poluentes

segundo estágio: tanque 
de filtração

areia
brita
carvão

plantas macrófitas realizam o tratamento da 
água

área alagável “wetland” 

evapotranspiração

ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS

Qualquer forma de ocupação do solo deve 
prezar, primeiramente, pela preservação dos 
recursos naturais locais e pelo bem estar dos seres 
vivos que o ocupam. Territórios ambientalmente 
saudáveis geram valor à sociedade em diversos 
aspectos, através dos benefícios obtidos pelos 
serviços ecossistêmicos, dos atributos estéticos 
encontrados na natureza, do fortalecimento da 
relação entre as pessoas com o entorno natural, 
além da criação de oportunidades econômicas 
de impacto positivo no local. 

O bairro propõe, no seu desenvolvimento, uma 
relação ativa com os elementos da natureza, 
estimulando dinâmicas regenerativas que 
representem um novo modelo de vida e de 
ocupação do solo, e que promova abundância 
e equilíbrio, em diversos aspectos.  

O terreno encontra-se, em grande parte, 
desmatada e com o solo desprotegido. Cerca de 
6% de sua superfície é atualmente recoberta com 
vegetação arbustiva, a qual oferece proteção 
mínima ao solo. Não possui nascente de água 
e o corpo de água mas próximo, o Lago do 
Descoberto, encontra-se a 1 km de distância, 
à noroeste. Seu relevo possui inclinação média 
inferior a 2%. A região é bastante árida e quente, 
com chuvas concentradas na primavera e verão, 
e um longo período de seca durante o inverno. 
Previsões climáticas futuras apontam o aumento 
acelerado da temperatura atmosférica e a queda 
de pluviosidade para as próximas décadas, 
cenário que gerará desafios para a vida no 
centro-oeste brasileiro. 

As medidas ecológicas adotadas consideram a 
paisagem e as edificações de forma integrada, 
à fim de obter eficiência energética e um manejo 
inteligente do espaço. 

CORTE | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS CINZAS

A baixa disponibilidade de água na região é um 
fator limitante à vida. Assim, o sistema de manejo 
da água foi pensado em torno da premissa 
de reaproveitamento. A chuva é captada 
na cobertura das edificações, nas áreas de 
pavimentação impermeável e através de valas 
de captação implantadas em diversos pontos 
do terreno, que direcionam o fluxo às áreas 
alagáveis (wetlands) e facilitam a drenagem da 
água no solo, recarregando assim o aquífero 
subterrâneo e controlando a erosão.

CORTE | SISTEMA AGROFLORESTAL NO PARQUE A agrofloresta é composta por espécies nativas do Cerrado, frutíferas e de propriedades medicinais. 
A maioria são plantas zoocóricas, um incentivo à biodiversidade local. Oferecem frutos em diversas 
estações do ano, garantindo a disponibilidade contínua de alimento aos moradores e ao mercado 
consumidor final.
As hortaliças, por terem rápido desenvolvimento e um ciclo de vida curto, são importante elemento da 
economia interna. Os canteiros agrícolas possuem orientação N-S, coincidindo com as curvas de nível do 
terreno. Assim, o relevo gerado pelos canteiros atua como canalizador de água, facilitando a drenagem 
da água no solo. 

filtragem das correntes de vento 
predominantes em períodos de seca

troca de nutrientes entre as 
diferentes espécies vegetais

água gera microclima 
mais fresco
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