
Como forma de erradicar as invasões constantes, a cidade-satélite 
da Ceilândia surge em 1969 e faz parte da Unidade de Planejamento 
Territorial Oeste, juntamente com as cidades de Taguatinga, 
Samambaia e Brazlândia e corresponde ao conjunto de Regiões 
Admininistrativas localizadas ao longo da área mais populosa 
de Brasilia. Ceilândia possui hoje 230km2 e uma população de 
398.374 habitantes. É considerada a região administrativa com 
maior desigualdade de renda entre capitais brasileiras segundo 
censo de 2010. É nela também que está localizada a segunda mais 
populosa favela do Brasil.

O mítico projeto de Lucio Costa e Oscar Niemeyer para a capital 
Brasília concentrava os inovadores ideais arquitetônicos do fina 
dos anos 50. Segundo Mario Pedrosa, criou-se uma “obra de arte 
total” a mais perfeita comunhão entre as diversas esferas artísticas 
através do urbanismo. Hoje é claro, no entanto, que a cidade 
planejada criou áreas de exceção e isolamento, segregando as 
classes menos abastadas em desordenadas formações urbanas 
afastadas do centro.

A PROPOSTA

Inicialmente, as políticas públicas voltadas para a solução do 
problema das favelas se limitavam a buscar sua erradicação, com 
a relocação de seus moradores, normalmente para conjuntos 
habitacionais construídos na periferia das cidades. No entanto, com 
o passar do tempo, tal política se mostrou absolutamente ineficiente. 

A área proposta para a implantação do Setor Habitacional Pôr do 
Sol, com aproximadamente 41.93 hectares, localiza-se na Região 
Administrativa da Ceilândia – RA IX ao sul extremo da cidade-
satélite e possui como principais limites uma Zona de Preservação 
Ambiental ao sul e oeste e uma Área de Desenvolvimento 
Econômico ao leste. É uma área desconectada e pouco integrada à 
malha urbana atual e ocupada hoje por parcelamentos informais e 
irregulares com pouco potencial de crescimento ordenado.

O esforço de projeto para essa área desocupada no Setor 
Habitacional Pôr do Sol é uma oportunidade de transformação de 
uma região historicamente ignorada, desvalorizada e tratada como 
“borda urbano”. É sabido que a qualificação do ambiente urbano é 
fundamental para criar vínculos de vizinhança, vida social e cidadania. 
A proposta para o novo Setor Habitacional Pôr do Sol, se constrói 
a partir de uma leitura do território. Primeiro foram observados o 
entorno, as circulações, equipamentos existentes e a tipologia das 

edificações existentes, para então buscar novas possibilidades 
de conexões. O Plano Urbanístico prevê uma conexão da malha 
viária existente com o novo traçado de vias criado, partindo de uma 
reticula similar modulada em 100x100m, rotacionada em ângulo de 
45 graus, com quadras de dimensão máxima de 100x200m. A nova 
malha não desconsidera a pré-existência local, apenas reforça e a 
qualifica.

Apesar da aparente imposição de uma ordem, o novo traçado 
cria uma quebra de padrão espacial, gerando novas perspectivas 
visuais, além de novos pontos de referência e possibilidade de 
crescimento organizado - questões essenciais para uma área urbana 
em formação. O novo setor, predominantemente habitacional, será 
constítuido por 1518 novas unidades de habitação, dividido em 
uma Zona de Média Densidade e outra de Baixa Densidade. Um 
Parque Linear como eixo estruturador conecta a malha existente 
da Ceilândia até seu outro extremo, uma Zona de Preservação 

Ambiental com uma vista para o horizonte a ser mantida. Cruzando 
o setor de uma ponta à outra e ordenando urbanisticamente 
as diversas zonas habitacionais, este grande espaço receberá 
implantação de Equipamentos Públicos Comunitários (EPCs) e 
de uso institucional como Creches, Centro Educacional e Social, 
Unidades Básicas de Saúde, Assistência Médica Ambulatorial, 
assim como Equipamentos Esportivos Públicos Urbanos.
  
Módulos de comércio e serviços também compõem a unidade 
urbana, sempre na base dos edificios de habitação coletiva e 
voltados para as vias coletoras principais.

O Novo Bairro proposto possui também caráter sustentável com 
a implementação de Equipamentos como um Centro de Triagem 
de Residuos Recicláveis e Orgânicos, um viveiro de plantas, uma 
biblioteca de mudas e uma grande horta Comunitária.

SITUAÇÃO

SETOR HABITACIONAL PÔR-DO-SOL PLANO PILOTO X CIDADES SATÉLITES
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EDIFÍCIO - CIDADE

Diante da percepção de que a cidade é construída e constituída prioritariamente pela sua população, 
o Projeto Urbano e Arquitetônico busca algumas alternativas de habitação econômica garantindo alta 
qualidade ambiental. Edificações com escala urbana, colaboram para a estruturação do espaço sem 
perder a escala humana e a preocupação com a visual dos usuários.

Segundo David Harvey, programas como Minha Casa Minha Vida (PMCMV) sugerem que a vida do 
indivíduo é a sua casa e não o ambiente que o envolve. A vida coletiva, os espaços de encontro, a 
segurança e a fruição das áreas de circulação costumam ser esquecidos nestes projetos.

A quadra da cidade tradicional se caracteriza por ser claramente delimitada e homogênea. Uma massa 
compacta que apresenta uma relação desproporcional entre uma grande quantidade de espaço 
construído em contraposição a escassos e fragmentados espaços livres habitualmente destinados 
apenas para a ventilação das habitações. A arquitetura costuma se restringir à fachada.  

O projeto propõe a adoção de quadras abertas como abordagem de posicionamento construtivo 
perante a cidade. O espaço livre com o mesmo potencial que o espaço construído. Edificios hibridos 
que permitem a diversidade e a pluralidade no uso da cidade. A quadra aberta tem a força de resgatar 
o valor da rua e da esquina, possibilitando aberturas visuais.
Os espaços internos gerados pelas relações entre as distintas tipologias podem variar do restritamente 
privado ao generosamente público, sem desconsiderar as nuances entre semi-público e semiprivado. 
A alternância das áreas de circulações (internas e externas à quadra) nas diferentes fachadas das 
edificações, garantem a privacidade dos usuários e a segurança do entorno, uma vez que haverá 
janelas voltadas para todos os lados.

QMD.01 - USO MISTO                                  13.074,00m2

QMD.02 - USO HABITACIONAL                   13.709,00m2

QMD.03 - USO HABITACIONAL                     6.318,00m2

QMD.04 - USO MISTO                                  20.321,00m2

QMD.05 - USO MISTO                                  14.971,00m2

QMD.06 - USO MISTO                                    8.237,00m2

QMD.07 - USO HABITACIONAL                     7.469,00m2

QMD.08 - USO HABITACIONAL                    12.487,00m2

QMD.09 - USO MISTO                                   12.820,00m2

QMD.10 - USO MISTO                                   12.963,00m2

QMD.11 - USO MISTO                                   13.349,00m2

2

QBD.02 - USO HABITACIONAL + LAZER     24.123,00m2

QBD.03 - USO HABITACIONAL + LAZER     22.256,00m2

COM.01 - USO COMERCIAL                           8.118,00m2

EPC.01 - USO INSTITUCIONAL                      3.628,00m2

                Equipamentos de saúde

EPC.02 - USO INSTITUCIONAL                         5.328,00m2

                Equipamento Escolar (creche)

EPC.03 - USO INSTITUCIONAL                       13.800,00m2

                Equipamento Escolar

EPC.04 - USO INSTITUCIONAL                         1.800,00m2

                Equipamento Social - Sustentável

EPC.05 - USO INSTITUCIONAL                         7.142,00m2

                Equipamento Social - Sustentável

EPC.06 - USO INSTITUCIONAL                         5.118,00m2 

                Equipamento Escolar (creche)

EPU.01 - USO ESPORTIVO LAZER                27.313,00m2

                Equipamento Esportivo e Lazer

EPU.02 - USO ESPORTIVO LAZER                16.643,00m2

                Equipamento Esportivo e Lazer

EPU.03 - USO ESPORTIVO LAZER                15.908,00m2

                Equipamento Esportivo e Lazer

EPU.04 - USO ESPORTIVO LAZER             24.195,00m2

                Equipamento Esportivo e Lazer

EPU.05 - USO ESPORTIVO LAZER               3.307,00m2

                Equipamento Esportivo e Lazer

    

QMD.01

QMD.02

QMD.03

QMD.04 QMD.05

QMD.06

QMD.07

QMD.08

QMD.09

QMD.10

QMD.11

QBD.01

QDB.02

QMD.14

QDB.03

QMD.13

QMD.12

EPC.01

EPC.02

EPC.03

EPU.01

EPC.05

EPU.02
EPC.04

EPU.04

EPU.03

EPC.06

COM.01

EPU.05

A

A

B

C

B

C

15.5%

39.2%

8.8%

23.7%
9.0%
3.8%

*   incluindo área específica para comércio

**  incluindo área de expansão no interior de  

    quadra

65.026,00m2        CIRCULAÇÃO  

36.816,00m2        EPC´S  

99.028,00m2        EPU´S  

38.071,00m2        RESIDENCIAL BAIXA *  

15.907,00m2        EXPANSÃO ZONA BAIXA  

164.520,00m2        RESIDENCIAL MÉDIA **  
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IMPLANTAÇÃO GERAL 
escala 1:2000

LEGENDA DE SIGLAS
QMD - QUADRAS DE MÉDIA DENSIDADE 
(USO MISTO / HABITACIONAL)
QBD - QUADRAS DE BAIXA  DENSIDADE 
(USO HABITACIONAL E LAZER)
COM - QUADRA ESTRITAMENTE 
COMERCIAL
EPC - EQUIPAMENTO PÚBLICO 
COMUNITÁRIO
EPU - EQUIPAMENTO PÚBLICO URBANO
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CORTE AA
1:200

CORTE BB
1:200

CORTE CC
1:200

ESPÉCIES DE RECUPERAÇÃO
De reflorestamento

Frutíferas

ESPÉCIES DE DESTAQUE

ESPÉCIES DE PREENCHIMENTO URBANO

SUSTENTABILIDADE

Atentos às diretrizes urbanísticas colocadas para ARIS Pôr do Sol e aos aspectos relevantes para promoção de 
uma urbanização ambientalmente suportável, economicamente viável e socialmente equitável apresentamos a 
seguinte proposta de urbanização para a área, cujas estratégias principais fundamentam-se: 

- Na conexão física, pelos diferentes modais de transporte, com a área urbana estruturada e na conexão visual 
com a ARIE JK. Ambos contatos visam o reconhecimento e fortalecimento mútuo dos espaços e  das relações 
entre os que neles vivem.

- Na gestão local de resíduos sólidos visando a redução do volume destinado ao aterro, a reciclagem, o ganho 
de valor com o comércio do material reciclado e a inclusão socioeconômica do catador de reciclável por meio da 
inclusive profissionalização da atividade nos pontos de separação e beneficiamento de resíduos.

- Na estruturação paisagística com fins comunitários e ecológicos. Atuantes no suprimento de espaços destinados 
ao lazer, à interação social, às práticas esportivas e culturais. Como também na melhoria do microclima local, da 
qualidade da água e ar, por meio da  drenagem eficiente das águas pluviais, na contenção da poluição difusa e 
na diminuição da pressão ecológica sobre o entorno. 

O paisagismo proposto para a área procurou explorar as espécies nativas do bioma Cerrado, dentro de sua 
heterogeneidade. A composição é feita a partir de uma seleção que contemplou os diferentes cenários do projeto 
ao longo do conjunto. As espécies de destaque possuem floração intensa e foram usadas em momentos de 
quebra de ritmo na paisagem, onde instigam o olhar e narram a temporalidade da vegetação. As espécies 
de preenchimento urbano possuem características adequadas para a arborização de ruas, com porte médio/
baixo, tronco pouco agressivo e copas relativamente altas. As espécies de recuperação foram dividas em duas 
classificações complementares: as voltadas para o reflorestamento de área degradada e as frutíferas, que além 
de recuperar o solo, também interagem com o usuário e a fauna. Ao lado se encontram algumas espécies de 
exemplo especificadas para o projeto.

3/6 



A MÉDIA DENSIDADE

A solução arquitetônica é a de habitação coletiva com edifícios de 4 (térreo + três pavimentos) ou máximo 
6 pavimentos (térreo + cinco pavimentos), sendo que os mais baixos dispensam o uso da obrigatoriedade 
de elevador, pensado somente como alternativa futura. A baixa densidade como forma de ocupação desta 
zona é a Estratégia inicial adotada para a área habitacional em questão. A Proposta sugere uma densidade 
4 vezes mais baixa (35,4 hab/ha) que aquela exigida pelo edital (150hab/ha). É neste sentido que a 
implantação adotada, configurando pátios internos verdes e abertos com térreo livres e com uso público 
e grandes recuos entre edificações, possibilitam um faseamento na construção dos edificios e também 
um futuro adensamento da área. A implantação adotada também permite o fechamento dos edificios em 
condomínios com capacidade inicial de 103 unidades. A solução do pátio foi adotada não somente como 
um elemento principal na história da arquitetura, mas também como base de um verdadeiro sistema de 
composição, importante para regiões com climas áridos e quentes. 

SISTEMA CONSTRUTIVO

Modelo econômico de construção, o sistema construtivo adotado é o de alvenaria estrutural, que ao mesmo 
tempo que tem função estrutural, também serve como fechamento. Internamente e em outra escala, a 
mesma solução do material em bloco de concreto pode servir também como mobiliário fixo. A utilização de 
alvenaria em bloco de concreto autoportante, além de garantir uma construção de maior qualidade, dispensa 
o uso excessivo de vigas e pilares – de execução complexa e dispendiosa. A simplificação no acabamento 
deste material somente com uma proteção com pintura, tanto na parte interna como na externa, além de ser 
mais econômica é mais segura pois elimina andaimes altos e inseguros. Além disso, minimizar elementos 
reduzirá a geração de resíduos trazendo, consequentemente, um baixo impacto ambiental Para facilitar a 
construção e deixá-la mais veloz, optou-se pelo uso de lajes pré-fabricadas. A vantagem desse sistema é 
a limpeza dos canteiros de obra, a rapidez e facilidade construtiva. A utilização de elementos de circulação 
vertical dos edificios coletivos em estrutura metálica permite que essas circulações sejam incorporadas em 
qualquer etapa da construção. Este tipo de solução construtiva possibilita, caso necessário, um sistema de 
construção por mutirão autogerido com mão de obra local.

PLANTA
PAV. TIPO - EDIF. 01
ESC.

PLANTA COBERTURA
PAV. TIPO - EDIF. 01
ESC.

A A

ESQUEMA DE OCUPAÇÃO
E POTENCIAL ADENSAMENTO

OCUPAÇÃO PROPOSTA
INICIAL

OCUPAÇÃO
INTERMEDIÁRIA

OCUPAÇÃO MÁXIMA

* POSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO EM ETAPAS 

CORTE TRANSVERSAL
AA

1:200

PLANTA TÉRREO
QUADRAS UNIDADE HABITACIONAL 

MÉDIA DENSIDADE
1:500

PLANTAS
EDIFICIO TIPOLOGIA 1

1:200

PLANTA 
COBERTURA

PLANTA 
ANDAR TIPO

01 - EQUIPAMENTO ESPORTIVO - INTERIOR DE 
QUADRA
02 - UNIDADE HABITACIONAL MÉDIA DENSIDADE
03 - VIVEIRO + BIBLIOTECA DE MUDAS + HORTA 
URBANA
04 - CICLOVIA
05 - RESTAURANTE ORGÂNICO COMUNITÁRIO
06 - CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS 
RECICLÁVEIS
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PERSPECTIVA APARTAMENTO TIPO 02

AMPLIAÇÃO
UNIDADES HABITACIONAIS MÉDIA DENSIDADE

UH 01
1:200

NÚMERO DE DORMITÓRIOS - 2
51.40m2

UH 02
1:200

ADAPTADA PNE - UH 03
1:200

NÚMERO DE DORMITÓRIOS - 3
63.30m2

NÚMERO DE DORMITÓRIOS - 3
51.40m2

PLANTA
PAV. TIPO - EDIF. 02
ESC.

PLANTA  COBERTURA
PAV. TIPO - EDIF. 02
ESC.

PLANTAS
EDIFICIO TIPOLOGIA 02

1:200

PLANTA 
COBERTURA

PLANTA 
ANDAR TIPO
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A BAIXA DENSIDADE

Na proposta todos os lotes habitacionais unifamiliares possuem a dimensão de 8.5m x 17m (144.5m2) e podem se 
compor entre si de diversas maneiras. Com esta densidade é possivel criar espaços urbanos e de convivência social, 
mesma diretriz adotada no setor habitacional vizinho. A Estratégia adotada para esta zona permite a ocupação parcial do 
setor como um todo e a futura expansão na quantidade de lotes e número de unidades.

As unidades pequenas, além de serem uma solução economicamente viável serão as diretrizes organizacionais para um 
futuro adensamento e ocupação de novas quadras.As residências propostas inicialmente são todas de um pavimento, 
sempre compostas de uma sala de estar, uma sala de jantar, cozinha, área de serviço e banheiro e com uma metragem 

aproximada de 52m2 construida. Sua configuração construtiva e implantação no lote permite sua ampliação de um 
terceiro dormitório executada pelo próprio morador dentro do recuo frontal ou então por meio de uma nova estrutura com 
escada e construção de um segundo andar. 

A proposta busca se adequar às diversas variações de composições e necessidades das famílias, como preconiza o 
arquiteto Chileno Alejandro Aravena. O termo “puxadinho” é pejorativo e lembra expansões arriscadas, feitas sem meios 
suficientes. O projeto prevê a possibilidade de expansão do imóvel sem a necessidade de mudanças estruturais, apenas 
a anexação de espaços.

PERSPECTIVA CASA TIPO 02

CORTE AA
1:200

1:200

UH 02 UH 02

UH 01 
ampliação

UH 02 
ampliação

UH 02 
ampliação

UH 01

AMPLIAÇÃO
UNIDADES HABITACIONAIS BAIXA DENSIDADE

01 - RESERVATÓRIO SUPERIOR
02 - PLATIBANDA EM BLOCO DE CONCRETO 

03 - LAJE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
04 - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

05 - VENEZIANA DE ALUMINIO
06 - CONTRA PISO E REVESTIMENTO

07 - LAJE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
08 - MURO DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

09 - REVESTIMENTO BLOCO 
10 - FECHAMENTO EM CAIXILHO ALUMINIO E VIDRO OU BLOCO

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

PASSEIO PÚBLICO - QUADRA INTERNA

ÁREA VERDE - QUADRA INTERNA

UNIDADE PADRÃO

UNIDADE EXPANSÃO 2º 
PAV. PARCIAL

UNIDADE EXPANSÃO 
RECUO FRONTAL

UNIDADE EXPANSÃO 2º 
PAV. TOTAL
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