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(Viva)cidade :  Espaço Público e a Estação Central da Ceilândia

1. Áreas destinadas para o pedestre;

2. Ciclofaixas;

3. Integração dos meios de transporte;

4. Espaços públicos de qualidade;

5. Atividades de esporte e cultura;

6. Variedade de usos e tipologias;

7. Conectividade; 

8. Adensamento da região;

9. Arborização.

O projeto tem como objetivo desenvolver os espaços públicos urbanos próximos à Es-
tação Central da Ceilândia. A intenção é promover o uso da região através das diver-
sas atividades desenvolvidas nos diferentes espaços públicos projetados. 

Esses espaços devem ser integrados entre si e devem se relacionar com os demais 
usos nesta área central da Ceilândia. Sendo assim, é muito importante a questão 
da conectividade, da mobilidade e da acessibilidade urbana.

Diante disso, as atividades desenvolvidas nessa região devem considerar a pre-
sença do metrô de forma a atender e estimular o uso deste meio de transporte.

Por útimo, é importante ressaltar que os espaços públicos desenvolvidos na região 
de projeto devem atender a demanda da Ceilândia como um todo e não atuar so-
mente em escala local, uma vez que se verifica uma carência geral desses es-
paços. Sendo assim, os espaços públicos projetados têm diferentes tipologias 
(praças de caráter local, praças de caráter comunitário, praças de caráter coletivo, 
feira, calçadão, vias, ciclovias e áreas verdes) e procuram promover atividades vari-
adas (cultura, lazer, esporte e comércio). 

O uso do solo foi proposto seguindo o uso já exitente, as necessidades e as 
tendências da região que são apontadas tanto no PDOT - Plano Diretor de Orde-
namento Territorial do Distrito Federal, quanto o PDL- Plano Diretor Local da 
Ceilândia.

Àreas:

do projeto

Ao longo da via MN1 e no encontro desta via com a via N2 
foram propostos lotes comerciais seguindo a configuração atual.

Ao longo da via N2 e das vias tranversais foram propostos 
lotes de uso misto nos dois lados da via, compondo assim uma 

configuração uniforme. Os lotes institucionais se encontram nas áreas 
centrais e ao longo das vias tranversais. Em frente à  Estação Cen-
tral, foi proposta a feira do artesanato, atividade muito expressiva na 
região. Os lotes residenciais ocupam o restante da área de projeto.

As alturas dos edifícios foram definidas considerando o uso do solo e a 
localização do lote. As alturas devem sempre respeitar as leis e 
normas vigentes para a região.

Edifícios comerciais: de 9 a 18m.

* Na região central, os lotes comerciais ao longo da via N2 poderão 
ser usados para comércios de grande porte (a partir de 1.440m²), 
tendo no máximo 9m de altura e com estacionameto subterrâneo 
obrigatório.

Edifícios residenciais: de 30 a 45m.

* Deverão possuir estacionamentos privados

Edifícios de uso misto: de 12 a 36m.

*Os lotes de uso misto deverão desenvolver obrigatoriamente serviços 
e\ou atividades comercias no térreo. Os demais andares deverão ser 
ocupados com uso residencial, com exceção dos lotes longo da via 
N2 e na região central. 

Edifícios institucionais: de 3m a 15m.

Potencialidades

1. Área de forte centralidade;

2. Região com grande potencial comercial;

3. Local bem servido por transportes públicos;

4. Tendência à verticalização e ao adensamento;

5. Tendência à expansão residencial;

6. Boa conectividade com o entorno;

7. Presença do metrô.

Dentre as regiões administrativas sevidas pelo metrô, a Ceilândia foi escolhida para 
análise e proposta projetual. Fundada em 1971, com o objetivo de regularizar as 
invasões que se desenvolviam no território do Distrito Federal, Ceilândia  
configura-se, atualmente, como um importante centro urbano em crescimento (taxa 
de crescimento anual: 3,1%). É a região administrativa mais populosa do Distrito 
federal (404.287 habitantes) e possui uma das mais baixas rendas per capta do 
DF (R$642,21). 

Os espaços públicos e a mobilidade urbana são temas muito importantes para o 
funcionamento das cidades e, quando bem desenvolvidos, são responsáveis por 
proporcionar uma melhora subtancial na qualidade de vida urbana.

Nesse sentido, o metrô é um elemento significativo. Devido a seu grande impacto 
sobre o território, ele deve ser considerado não só como um meio de transporte, 
mas como um elemento articulador do espaço urbano.

No Distrito Federal, a relação “sistema metroviário-espaços públicos” acontece de modo 
singular. Em parte, por causa da configuração espacial peculiar do DF com um 
centro muito forte e aglomerados urbanos dispersos ao redor, o que preserva o 
conjunto do Plano Piloto, mas segrega o território. E em parte, também, devido 
ao fato do metrô do DF se desenvolver, em sua maioria, em superfície. Como conse-
quência, o metrô do DF tem algumas de sua estações inseridas em vazios urba-
nos, além de dividir ao meio algumas regiões administrativas com sua linha metro-
viária.    

Aspectos negativos

1. Grandes vazios urbanos, espaços subutilizados e identidade fraca;

2. Pouca permanência das pessoas no local, área de passagem ;

3. Escassez de atividades atrativas que promovam a vida urbana;

4. Mobilidade urbana ruim, predomínio do automóvel;

5. Muitos pontos cegos e pouca abertura para o espaço público;

6. Descuido com o espaço público, falta de urbanidade;

7. Conforto bioclimático ruim.

A Ceilândia

O projeto Diretrizes de projeto Gabaritos Ações projetuais

Conectividade

Espaço público

Arborização

Referências

Projeto - uso do solo

Para o estudo da região, foi feita uma análise morfológica da área utili-
zando o  método  descrito no dotourado: “Ao desocupado em cima da 
ponte. Brasília, arquitetura e vida pública, 2012, Gabriela de Souza 
Tenório.”. A partir dessa análise, foram identificados alguns aspectos 
negativos e algumas potencialidades que direcionaram o projeto.

O espaço público e o metrô

Análise da área de projeto Proposta de intervenção

A análise

 *600m: área de in�uência das estações do metrô segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT 
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Área de projeto

Residêncial Comércio Uso misto Igreja Posto de saúde Clínica Uso institucional Posto de gasolina Em construçãoHotel CiclofaixaMetrô ÔnibusDepósito Estação do metrô Cone óptico

Lote comercial Lote de uso mistoLote residencial Lote institucional Feira do artesanato Edi�cação existente Área verde

Mapa do metrô Sem escala

Localização

Atividades esportivasÁreas de recreaçãoÁreas de permanência

Comércio Atividades culturaisArte no espaço público

Esquema - eixos e acessibilidade

Esquema - espaços públicos abertos

Esquema - verde urbano

Planta - situação 

Planta - uso do solo

Áreas : área total de projeto - 384.622,6m². Praças - 135.873,5m²; feira - 12.620,2m²; estacionamento -7.448,3m²; e área verde - 67.800,4m².

Distrito Federal Sem escala

Proposta de usos

Edificações

Universidade de Brasília - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo      Aluna: Luciana Rocha de Moraes 07/35183      Orientadora: Cláudia Garcia       Diplomação 2  2sem\2013

Vias e estacionamentos

Área comercial

Área de uso misto

Área residencial

Área institucional

Feira

Praça

Calçadão

Ciclofaixa

Linha metroviária

Eixos estruturadores(vias)

Edi�cação a ser retirada

Edi�cação que permanece

Estação do metrô

Vias a serem reestruturadas Estacionamentos a serem retirados

1. Constituir uma identidade de centralidade para a região;

2. Requalificar os espaços urbanos;

3. Revisar o parcelamento e a destinação de uso das áreas;

4. Incentivar os usos multifuncionais;

5. Promover atividades integradas ao metrô;

6. Promover uma integração dos espaços públicos e privados;

7. Promover aberturas para o espaço público;

8. Melhorar a acessibilidade urbana;

9. Incentivar a integração das diversas modalidades de transporte;

10. Incentivar os deslocamentos a pé e de bicicleta;

11. Integrar a área de projeto com a malha viária circundante;

12. Introduzir uma maior quantidade de áreas verdes;

13. Incentivar a vida pública. 
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Ciclofaixa

Detalhe cruzamento Sem escala

desce

i = 5%

piso elevado: 
bloco intertravado

As inclinações são :
 5% Vias locais
 3% Vias coletoras
 1% Vias arteriais
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Cruzamentos: faixa elevada - travessia em nível
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Praças - visuais Sem escala

Ciclofaixa

Área para pedestre

Estação do metrô

Estacionamento

* As vias estão no nivel 0.00 e as calçadas, estacionamentos, lotes, praças e feira no nível 0.15.
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Praça de caráter coletivo Praça de caráter comunitário Praça de caráter local

As praças
As praças e os espaços abertos 
foram propostos com base nos  
usos e nas atividades desenvolvidas 
no entorno. Desse modo, 
destacam-se três tipos diferentes 
de praças:

 1. Praças de caráter coletivo: 
praças da estação central, praças 
da feira e praças do centro (áreas 
de permanência e de passagem).

 2. Praças de caráter comunitário: 
praça da biblioteca (atividades cul-
turais) e a praça dos esportes 
(atividades esportivas). 

 3. Praças de caráter local: praças 
locais.
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Sapucaia  

Nome cientifico: Tabebuia heptaphylla

Altura média da árvore: 20m

Floração: agosto- outubro

Diâmetro médio da copa: 8m

Espatódea

Nome cientifico: Spathodea campanulata

Altura média da árvore:25m

Floração: Abril-maio

Diâmetro médio da copa: 8m

Diâmetro:
10 a 8m

Sibipiruna

Nome cientifico: Caesalpinia pluviosa 

Altura média da árvore: 6-18m

Floração:  agosto-novembro

Diâmetro médio da copa: 7m

Oiti

Nome cientifico: Licania tomentosa

Altura média da árvore: 6-15m

Floração: julho-agosto, cor amarela

Diâmetro médio da copa: 6m

Diâmetro:
8 a 6m

Fedegoso

Nome cientifico: Senna macranthera 

Altura média da árvore: 6-8m

Floração: Dezemdro- abril

Diâmetro médio da copa: 5m

Unha de vaca

Nome cientifico: Bauhinia blakeana

Altura média da árvore: 6-8m

Floração: Maio-julho

Diâmetro médio da copa: 5m

Diâmetro:
6 a 4m

Ipê mirim

Nome cientifico: Stenolobium stans

Altura média da árvore: 5-7m

Floração: Janeiro-maio

Diâmetro médio da copa: 4m

Flamboyant Mirim

Nome cientifico: Caesalpinia pulcherrima 

Altura média da árvore: 3-5m

Floração:Setembro-maio

Diâmetro médio da copa: 3m

Diâmetro:
4 a 2m
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Cobertura - feira Cobertura - 3D

D1 D2

D1

Corte hh’

Planta - estrutura

D2

Cobertura - 3D

Cobertura - referência

h h’

D2 - detalhe 2

Telha - policarbonato translúcido Calha - perfil metálico U

Perfil metálico i (base 30cm)

Perfil metálico i (base 10cm)

Forro - grelha metálica

Chapa metálica

Pilar - concreto (30x30cm)

D1 - detalhe 1

Telha - policarbonato translúcido

Perfil metálico i (base 30cm)

Forro - grelha metálica

Chapa metálica

Pilar - concreto (30x30cm)

Grama esmeralda

Nome cientifico: Zoysia japonica 

Altura média da grama:15cm

Luminosidade: sol pleno

Ciclo de vida: perene

Área verde projeto (16.214,0m²) 

Área verde entorno (51.586,4m²)

Ladrílio hidáulico (2.507,2m²)

Bloco intertravado (19.038,8m²)

Concreto moldado in loco (20.406,3m²)

Base de brita

Colchão de areia

Bloco intertravado

(compactado com rolo)

Junta

Rejunte com areia fina

Rejunte com nata de concreto

Ladrílio hidráulico Argamassa de assentamento

Lastro de concreto

Terra apiloada

Terra apiloada

Terra apiloada

Cimento seco polvilhado

Concreto desempenado

Detalhe piso

Detalhe piso

Detalhe piso
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Lixo No
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Mesa xadrez

Mesa “ping-pong”

Banco

Quiosque

Bicicletário

Poste (h=5m)

Poste (h=10m)

Pedestre
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15

338

*

*1 a cada 50m
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Longo alcance

Detalhamentos Cobertura - feira Pisos         Mobiliário urbano

Árvores

A arborização da região é crucial para melhorar o conforto bioclimático e, consequentemente, a qualidade 
dos espaços públicos desenvolvidos no projeto. As árvores deverão possuir alturas, diâmetros e épocas de flo-
ração diferentes.

Para a área da feira, foi proposta uma cobertura em estrutura metálica com telhas translúcidas, protegendo 
o local e otimizando o funcionamento da feira. 

Os pisos foram escolhidos de forma a atender aos requisitos de segurança, praticidade, durabilidade e acessi-
bilidade para áreas externas.

Os mobiliários urbanos devem atender as atividades desenvolvidas em cada espaço público. 
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