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Resumo
A ocupação do solo em Brasília é uma preocupação constante tendo em vista que o crescente 
uso irregular das terras se dá por muitas vezes em áreas ambientais. No caso de Ceilândia, 
Região Administrativa do Distrito Federal, os Condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente 
apresentam uma série de problemas, como o precário sistema de infraestrutura urbana e 
carência de serviços e equipamentos básicos para a população. Além disso, houve a geração 
de vários agravos ao meio ambiente, como construções em Áreas de Preservação Permanente 
(APP), aterros e retiradas de cobrimentos vegetais nativos do Cerrado.   Dentro desse 
contexto, analisam-se, neste trabalho, os problemas existentes nessa área urbana, sob a ótica 
da sustentabilidade e a partir dos padrões de Christopher Alexander. Esses padrões permitem 
que o projetista faça uma melhor conexão entre o homem e a natureza, de maneira que ambos 
se envolvam em uma ordem e estrutura organizada, com o intuito de melhorar a convivência 
do ser humano com a paisagem natural e construída. Com base em levantamentos in loco, nos 
estudos de impacto ambiental das áreas em questão e de referenciais teóricos de interesse para 
o assunto, foi analisada a atual infraestrutura existente nos condomínios para identificação de 
diretrizes e possíveis ações para melhoria da região dos Condomínios. Intervenções do poder 
público, além da mudança do comportamento dos moradores, fazem-se necessárias, para que 
haja melhorias na região.
Palavras-chave: Parcelamento do solo, planejamento urbano, sustentabilidade urbana.

Abstract
The land occupation in Brasilia is a constant concern in view of the increasing use of 
irregular land occurs many times in environmental areas. Where Ceilândia Administrative 
Region of the Federal District, Sol Nascente and Pôr do Sol present a series of problems, 
such as poor system of urban infrastructure and lack of basic services and amenities for the 
population. Moreover, there was the generation of multiple injuries to the environment, such 
as buildings in Permanent Preservation Areas (APP), landfills and withdrawals of mounts 
native Cerrado vegetables. Within this context, we analyze in this work, the existing problems 
in urban areas, from the perspective of sustainability and from the patterns of Christopher 
Alexander. These patterns allow the designer to make a better connection between man and 
nature, so that both engage in an order and organized structure, in order to improve the 
relationship of humans with the natural landscape and built. Based on on-site surveys, 
environmental impact studies in the areas concerned and theoretical interest for the subject, 
we analyzed the current infrastructure in existing condominiums and guidelines for 
identifying possible actions to improve the region Condos. Interventions of the government, 
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beyond the change of behavior of the residents, are necessary so that there are improvements 
in the region.

Keywords: Installment land, urban planning, urban sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho é um artigo científico de conclusão do curso de Especialização Reabilita IV da 
faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. A ocupação do solo em 
localidades com devido planejamento urbanístico pode melhorar as condições para que se 
tenha um desenvolvimento sustentável. O Distrito Federal, apesar de sua origem atentar-se a 
um significativo planejamento urbano não se eximiu dos problemas comuns de grandes 
cidades brasileiras, pois localidades de suas Regiões Administrativas (RA) têm notórios 
problemas urbanísticos e ambientais. Exemplos disso são os Condomínios (bairros) Pôr do 
Sol e Sol Nascente, localizados na RA de Ceilândia. No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
realizado na área desses condomínios registra-se que eles estão localizados na Bacia do rio 
Corumbá, sub-bacia do ribeirão Taguatinga e rio Melchior, afluentes da margem esquerda 
daquele curso d’água principal, a jusante da confluência com outro importante tributário: o rio 
Descoberto (PROGEA, 2009), ou seja, em área ambiental, portanto, em área vulnerável às 
ameaças advindas de ocupações irregulares. Por essa razão, este trabalho avalia causas e 
consequências dessas ocupações e ainda identifica soluções ou propostas para reversão ou 
melhoria desses problemas, tanto de sua comunidade como para o próprio meio ambiente 
protegível. Este estudo, cujo principal objetivo é identificar padrões para o desenvolvimento 
sustentável no uso e ocupação do solo nesses bairros, utiliza estudos técnicos do local, 
pesquisas bibliográficas relacionadas ao tema, assim como avaliações in loco das 
infraestruturas, ocupações e eventuais agravos. Destaca-se que o principal parâmetro 
acadêmico que fundamenta este trabalho é extraído de um dos estudos do arquiteto austríaco, 
Christopher Alexander, que estabeleceu diretrizes aplicáveis a cenários semelhantes aos 
encontrados nos citados bairros.  Com isso faz-se necessário pensar o planejamento urbano 
vinculado à sustentabilidade. Dessa maneira, os padrões são norteadores para o melhor 
desenvolvimento do urbanismo no local.

1.2 DO MÉTODO
Buscou-se analisar o plano de ocupação do condomínio Pôr do Sol e Sol Nascente avaliando 
o seu grau de sustentabilidade de acordo com os princípios de Alexander e Andrade; 
Avaliando o impacto ambiental de uma ocupação irregular em uma área de proteção 
permanente; Analisando a infraestrutura urbana existente por meio de visitas de campo, para 
fotografar as questões problemas da região e os documentos como: estudo de impacto 
ambiental da região;

2. PLANEJAMENTO URBANO E AS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
O planejamento urbano, segundo Duarte (2007), “traz conceitos, metodologias e instrumentos 
para fazer um futuro previsível, um futuro possível, desejado”, ou seja, para se prever a 
realidade do ambiente deve-se ter prognósticos dos problemas possíveis na região. Nos casos 
objeto deste trabalho, não houve os devidos estudos, colaborando para o cenário de 
precariedade de qualidade de vida nessas áreas. 

Devido a essa falta de planejamento urbano, muitas famílias vivem em situações adversas, 
que são características próprias do tipo de assentamento que não prevê a qualidade urbana e 
nem de vida, pois não se atendeu ao ordenamento do território existente. Encontra-se, no 
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PROGEA (2009), Estudo de Impacto Ambiental contratado pelo Governo do Distrito Federal, 
parte da descrição da região estudada, onde se registra que as condições de moradia são ruins, 
salvo naquelas residências que estão mais próximas da divisa com a QNP (Quadra Norte “P”, 
bairro antigo com infraestrutura consolidada) que usufruem um pouco da infraestrutura do 
local.

Os demais sofrem até com os tamanhos dos lotes de terrenos, pois cerca de 50% da 
população vive com terrenos menores que 100 metros quadrados. É importante salientar que, 
encontra-se na Lei Federal de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 
1979), no capítulo II, art. 4º, inciso II, o seguinte: os lotes terão área mínima de cento e vinte e 
cinco metros quadrados e frente mínima de cinco metros. Contudo, esses parâmetros, 
sabidamente, não são realidades desses condomínios, então, essa falta de ordenamento dos 
tamanho desses terrenos ocasiona insalubridade.
Os condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente são resultados de parcelamentos irregulares do 
solo, pois suas destinações previstas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT 
eram de ocupação de baixa densidade, ou seja, para o desenvolvimento agrícola, pastoril e 
afins. Para Rolnik (2007) esse padrão irregular de criação de bairros, observado nas regiões 
estudadas, é recorrente no Brasil: 

Os números não são precisos, porém podemos afirmar que mais da metade 
das nossas cidades é constituída por assentamentos irregulares, ilegais ou 
clandestinos, que contrariam de alguma forma as formas ideais de 
urbanização. Uma parte significativa destes assentamentos é composta por 
posses de propriedades públicas ou privadas abandonadas e não utilizadas. 
(ROLNIK, 2007 in CASSILHA, 2009, p. 48).

Nota-se também, nesses bairros, o adensamento descontrolado por residências, o que está 
acarretando sérios impactos ambientais na região, uma vez que se encontra em localidade com 
muitas Áreas de Preservação Permanente (APP), de Mananciais (APM) e de recarga de 
aquífero. Estudos realizados no Distrito Federal, na década de noventa, estabeleceram, entre 
outros resultados, como um fator preponderante para surgimento desses parcelamentos 
irregulares os adensamentos populacionais. Isso porque, desde aquela década, percebe-se 
recorrência em parcelamentos irregulares no Distrito Federal.

A escassez na oferta de habitações pelo poder público, especialmente de 
lotes no DF, ao longo do tempo, fez com que, ainda hoje, haja grande 
procura por terrenos e habitações nos municípios limítrofes, bem como 
propiciou o incremento da prática dos loteamentos irregulares 
(MALAGUTTI in PAVIANI, 1999, p. 64).

Fato também afirmado por Maricato (2003), pois assevera que há uma relação direta entre a 
necessidade de moradias e a dinâmica de ocupação predatória do solo no Brasil:

A falta de alternativas habitacionais, seja via mercado privado, seja via 
políticas públicas sociais é, evidentemente, o motor que faz o pano de fundo 
dessa dinâmica de ocupação ilegal e predatória da terra urbana. 
(MARICATO, 2003 in CASSILHA 2009, p.39).

Não obstante a existência da necessidade de cumprimento de diversas legislações por parte 
dos parceladores do solo, inúmeros critérios urbanísticos e ambientais não foram atendidos. 
Essas práticas irregulares geram problemas graves aos moradores desses locais, pois não são 
abastecidos de infraestrutura urbana adequada, porque sofrem as restrições governamentais e 
legais de não implantação dos sistemas básicos tendo em vista os seus elevados custos 
financeiros e longos períodos processuais de regularização. Pode-se observar na figura 1 a 
precariedade que se vive onde não há o aval do Estado para se instalar e morar.
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Figura 1: Esgoto carreado sem instalações adequadas em ruas do Pôr do Sol.

Fonte: Ártemis S. B. N. Costa, (2012).

Nessa região, em ambos os condomínios, priorizaram-se residências em detrimento de 
espaços coletivos e de equipamentos públicos, ou seja, fadigaram-se os espaços com apenas a 
destinação residencial, onde se observa o seguinte: 

Quando a população extrapola a capacidade de suporte de uma região, a 
qualidade de vida sofre e a liberdade de escolha de estilo de vida é perdida. 
Está claro que a mudança da sociedade para outra forma de valores é 
essencial para se alcançar um futuro sustentável (FRANCO, 2000, p.44).

A falta de autonomia desses condomínios, ou seja, ausência de equipamentos públicos de 
saúde, educação, segurança, serviços sociais, lazer, justiça e afins, centros comerciais e 
industriais, tanto para provisão de empregos, como fornecimento de produtos e serviços, 
acarreta problemas para sua população, que tem que conviver com o lixo, com a falta de 
saneamento básico e de urbanidade, assim como com a falta dos demais serviços essenciais à 
coletividade. Ressalta-se que é indispensável alcançar essas demandas na vida cotidiana, logo, 
é inevitável que a população as busque em outras localidades causando a segregação dos seus 
moradores. 

Observando as figuras 2, 3, e 4 que se seguem pode-se ver que a falta de planejamento urbano 
acarretou sérios problemas para a comunidade que reside nesses condomínios. Nas imagens, 
são representados tanto o condomínio Pôr do Sol quanto o Sol Nascente.

Figuras 2,3,4: Notar ausência de pavimentação, calçamento e redes de águas pluviais e de esgoto sanitário.

Fonte: Ártemis S. B. N. Costa, (2012)

Na região, além de algumas demandas urbanísticas já apresentadas, notam-se também sérios 
agravos ambientais. Encontram-se construções dentro das margens dos córregos que são 
faixas não edificantes, também tem-se a supressão de vegetações dessas APP, ação reprovável 
pela legislação ambiental. Da mesma forma verifica-se supressão de vegetações nas áreas de 
nascentes, assim como seu aterramento ou esgotamento. Nas figuras 5,6 e 7 é possível 
verificar assoreamento e contaminação de córregos, além de construções nas margens de um
curso d’água. Trata-se do ribeiro denominado de Córrego Melquior.
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Figuras 5,6,7: Notar construções na margem, assoreamento e contaminação do córrego.

Fonte: Ártemis S. B. N. Costa, (2012)

Com isso, pode-se afirmar que há demandas de intervenções urbanas nesses locais para que 
haja melhoria na qualidade de vida de sua comunidade, tanto para o ambiente urbano já 
consolidado, quanto para as áreas ambientais que necessitam ser restauradas ou preservadas. 
Deve-se também desacelerar o crescimento desordenado e garantir o processo de 
regularização que se encontra em andamento. 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal (SEDUH, 2006), 
diante do crescimento do número de parcelamentos irregulares e da consolidação e 
adensamento dos existentes, com grave lesão à ordem urbanística e ambiental, entende que é 
fundamental a implementação de um sistema moderno e integrado de controle e 
monitoramento da expansão urbana por meio do parcelamento do solo, como forma de 
diagnosticar as alterações provocadas pela dinâmica urbana, visando propor e priorizar ações 
de políticas públicas integradas, que contribuam para a solução dos problemas urbanos 
ambientais gerados com o crescimento desordenado de localidades do DF.

3. SUSTENTABILIDADE URBANA
O sistema de desenvolvimento urbano convencional/tradicional não consegue mais atender as 
necessidades urbanísticas das cidades sem degradar parte significativa de nascentes, florestas 
e rios.

A expansão das cidades, sem qualquer limitação do território, incentivada 
pelas políticas públicas de cunho populista, diminui as áreas circundantes 
para a agricultura e áreas de reservas naturais ou impõe modificações 
irreversíveis às áreas ambientalmente sensíveis (ANDRADE, 2005, p.2).

As regiões dos condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente estão inseridas em áreas ambientais 
sendo praticamente impossível que a ocupação atual, de elevada densidade demográfica, não 
ocasione impactos ambientais relevantes ou agravantes. Tratava-se de uma área de 
desenvolvimento agrícola, ou seja, local onde se deveria ter apenas atividades de baixo ou 
nenhum impacto ambiental, como na verdade o era antes de ser parcelado irregularmente, pois 
era ocupada por chácaras, sítios agropastoris e paisagísticos, fatos notados na figura 8 do 
PDOT da localidade, encontrada no Estudo da PROGEA, a seguir:
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Figura 8: Parte do Mapa Ambiental do DF, 2009.

Fonte: PROGEA, (2009).

Nota-se, da figura, que a poligonal vermelha limita os Condomínios estudados que se 
encontram, em parte, em uma área de Proteção Ambiental, denominada de APA do Planalto 
Central e, em outra parte, em uma Área de Relevante Interesse Ecológico, limitada pela 
poligonal amarela, denominada de ARIE Parque JK. Essas denominações são encontradas no 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC 2000).
Para análise da sustentabilidade dos condomínios em questão precedem-se as conceituações e 
denominações relacionadas tanto ao tema sustentabilidade quanto aos adversos a ele, como 
degradação ambiental e demais temas vinculados. Segundo Andrade (2005), o conceito de 
sustentabilidade foi criado por Lester Brown da WWI (World Watch Institute), no inicio da 
década de 1980 da seguinte forma: “uma sociedade sustentável é capaz de satisfazer suas 
necessidades sem comprometer as chances de sobrevivências das gerações futuras”. Na 
mesma década, a ONU, em fórum especializado, desenvolveu o conceito apresentando-o com 
uma pequena variação – o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, 
(ANDRADE,2005). A consolidação adveio de resultados da Eco-92, Conferência das Nações 
Unidas realizada no Rio de Janeiro em 1992, pois, entre outros, destacou alguns critérios e 
vetores de sustentabilidade, estratégias, paradigmas e produtos a serem incorporados pelas 
esferas pública, estatal e privada. Desses, destacam-se os seguintes:

Aperfeiçoar a regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano e 
promover o ordenamento do território, contribuindo para melhoria das 
condições de vida da população, considerando a promoção da equidade, a 
eficiência e a qualidade ambiental.

Promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade 
de planejamento e de gestão democrática da cidade, incorporando no 
processo a dimensão ambiental urbana e assegurando a efetiva participação 
da sociedade.

Promover mudanças nos padrões de produção e consumo da cidade, 
reduzindo custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de 
tecnologias urbanas sustentáveis.

Oferecer a todos habitação adequada; aperfeiçoar o manejo dos 
assentamentos humanos; promover a existência integrada de infraestrutura 
ambiental: águas, esgotamento sanitário, frenagem e manejo de resíduos 
sólidos, [...] promover o desenvolvimento dos recursos humanos e a 
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capacitação institucional e técnica para o avanço dos assentamentos 
humanos (BEZERRA, 2000 apud ANDRADE, 2005, p. 17).

As dificuldades enfrentadas pela sociedade e pelo governo no Distrito Federal (DF) para 
alcançarem e aplicarem esses critérios advêm do histórico de desenvolvimento dos 
parcelamentos irregulares de terras no DF e dos métodos de combater seu surgimento ou 
permanência. Ações judiciais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 
razão dos crimes relacionados ao parcelamento irregular do solo e às tipologias criminais 
relacionadas aos agravos ambientais, são as maiores impeditivas burocráticas para a melhoria 
desses espaços. Também promovem dificuldades de reversão do atual cenário, corroborados 
pelos elevados custos de investimentos quando se utiliza os métodos convencionais de 
infraestrutura. 
Não obstante existirem estudos encomendados pelo Governo do Distrito Federal para 
transformação dessas áreas irregulares em setores habitacionais, existirem resultados 
preliminares desses estudos (que destacam a necessidade de levantamento de áreas sensíveis), 
senso demográfico, identificação de áreas ociosas ou apropriadas para instalação de 
equipamentos públicos, espaços coletivos e de remanejamento de pessoas, além de esboço de 
projeto urbanístico, muito há de se fazer, para atendimento dos critérios estabelecidos pela 
ONU para esse tipo de área. Há ainda a necessidade de se considerar a peculiaridade da 
região, e, portanto, equilibrar as diversas demandas técnicas aos modelos e processos menos 
agressivos ao meio ambiente e aceitáveis pela comunidade. Portanto, para que seja adequado 
todo o desenho urbano dessa região, requer-se um planejamento que aborde diretrizes 
sustentáveis com equilíbrio entre os itens já testados pelas Nações Unidas e as características 
próprias do Distrito Federal.

4. PADRÕES DE ALEXANDER

Tendo em vista que é necessário um novo desenho urbano para a região do Pôr do Sol e Sol 
Nascente, buscam-se diretrizes que contribuam para resultados satisfatórios nessas 
localidades. Para Andrade (2011), os Padrões de Alexander, que  tratam de uma linguagem 
muito prática da arquitetura e que tem sido aperfeiçoada a partir de esforços construtivos e 
urbanísticos próprios dos brasileiros, é adequada. Nesses padrões, encontram-se diretrizes 
para trabalhar-se com vizinhos, melhorar uma vila ou um bairro, até mesmo para projetar uma 
casa de uma família, entre outros tantos exemplos. Por fim, esses Padrões de Alexander 
direcionam aspectos importantes para o desenvolvimento desse novo traçado urbano e para 
que a população possa usufruir melhor do local sem que se tenha uma constante degradação 
ambiental.

Christopher Alexander é um arquiteto que cursou matemática e arquitetura na Universidade 
de Cambridge, é doutor em arquitetura pela Universidade de Harvard e, por meio dos seus 
estudos, busca, até hoje, melhores ferramentas/diretrizes para elaborar bons projetos. Nesse 
período de dedicação à arquitetura, Alexander desenvolveu duzentos e cinquenta e três 
padrões para arquitetura e urbanismo, com potencial de aplicações em localidades como o Pôr 
do Sol e Sol Nascente. Esses padrões permitem que o projetista faça uma melhor conexão 
entre o homem e a natureza, de maneira que ambos se envolvam em uma ordem e estrutura 
organizada, com o intuito de melhorar a convivência do ser humano com a paisagem natural e 
construída. “O primeiro passo no processo de projeto (...) é uma enunciação explícita das 
forças envolvidas no processo e do esquema de pressões cuja forma deve refletir. A tarefa do 
projetista é criar ordem: organizar conflitos e construir uma forma” (ALEXANDER, 
CHERMAYFF, 1977 apud ANDRADE, 2011).
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Ao observar a característica da região e dos seus aspectos ambientais e urbanos, 
evidentemente deve-se atentar para os problemas de insustentabilidade urbana, ou seja, buscar 
de maneira prática resolver os problemas do local, sem criar repetições que não embelezam e 
não respeitam a individualidade de cada ser na comunidade. 
Para Alexander, deve-se elaborar uma contundente crítica aos sistemas de produção de 
habitação em série (ou seja, numa só expressão em grandes doses) e as consequências de uma 
arquitetura de casas que desprezam o fato de que o lugar de moradia deveria ser uma 
expressão de beleza e vida de cada indivíduo e de cada família. Ainda para Andrade (2011), a 
aplicação dos padrões de Alexander em comunidades como as estudadas, além de 
proporcionar o melhor desenvolvimento do desenho urbano, é também um elemento de 
referência de comportamento, tempos e espaços, tendo em vista que seus moradores passam a 
se integrar com o meio ambiente de maneira mais ecológica e (ou) sustentável.
Ainda que a grande maioria dos padrões de Alexander possa ser aplicada para melhoria e 
reversão dos cenários atuais dessas comunidades estudadas, para consecução exitosa da
necessária mudança e desenvolvimento de um novo desenho urbano, nos bairros estudados, 
sugerem-se a adoção dos seguintes padrões de Alexander listados a seguir:
Padrão um - Regiões Independentes: como é sabido, os Condomínios Pôr do Sol e Sol 
Nascente são regiões totalmente dependentes de outras Regiões Administrativas, tendo em 
vista que a sua ocupação é basicamente residencial. Logo, a adoção desse padrão implicará na 
colocação de equipamentos que possam dar mais independência aos seus moradores como 
exemplo: equipamentos de saúde e educação.

Padrão onze - Áreas de transporte local: como a região não possui transporte coletivo a 
comunidade anda a pé ou se locomove com carros individuais, poluindo mais o ar do local. 
Logo, a adoção deste padrão implicará em disponibilização de transporte público eficiente. 
Padrão quatorze - Vizinhança Identificável: os moradores precisam ter sentido de vizinhança 
para que eles mesmos criem uma educação ambiental e respeito ao lugar onde moram, 
viabilizando a diminuição da quantidade de deposição inadequada de resíduos sólidos nas 
ruas e nos córregos.
Padrão dezenove - Rede comercial: a comunidade precisa de comércios que possam suprir a 
demanda da região sem que as pessoas tenham que se deslocarem longas distâncias, logo 
deve-se indicar locais para provisão de comércio, produção e serviços, o que colaborará com a 
criação de empregos locais.
Padrão vinte e um - Limite de quatro pavimentos: por estar em uma área que requer atenção 
constante devido às suas APP é preponderante manter-se o adensamento controlado e uma das 
formas é limitar as edificações a até quatro pavimentos, para que não haja maiores prejuízos 
no local com fundações prediais muito profundas e também com a densidade populacional.
Padrão cinquenta e um - Ruas verdes: favorecendo o caminhar do pedestre com árvores para 
sombreamento, juntamente com os jardins que podem ser usados como biovaletas para a 
captação de águas pluviais, melhorando a qualidade do ar e diminuindo a degradação da 
região, contrapondo o desmatamento na ocupação.
Padrão cinquenta e dois - Rede de caminhos de carros: construir ruas com pavimentações 
adequadas para a região, tendo em vista a sua característica de APP, de maneira que o veículo 
particular e (ou) o transporte público tenham o seu lugar adequado, sem interferir no caminhar 
do pedestre e do ciclista de maneira que cada um terá o seu lugar de trânsito. 
Padrão sessenta - Vegetação Acessível: criação de parques, jardins e regiões de hortas 
comunitárias para que a própria comunidade cuide da sua vegetação.
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Padrão setenta e seis - Casa para uma família pequena: melhorar a qualidade dos terrenos e a 
arquitetura das construções para que as famílias possam sentir-se acolhidas dentro de suas 
casas e para que se identifiquem com suas residências, evitando repetições de padrões 
populares como o Progama Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Padrão oitenta e um - Pequenos serviços públicos sem papelada (burocracia): essa região tem 
a ausência de serviços públicos locais, sendo imprescindível que o Estado implante serviços 
básicos, in loco, sem transtornos administrativos, acelerando diversos processos de demandas 
reprimidas.

A possibilidade de uma linguagem de padrões que opera de forma 
sustentável depende, por sua vez, da participação efetiva da comunidade, 
atuando de maneira democrática, descentralizada, consciente em si mesma 
de que a linguagem, tanto quanto uma linguagem que corresponda 
efetivamente a seus objetivos concertados. (ANDRADE, 2011, p.53)

Portanto, para pleno êxito da aplicação desses e de outros padrões (ou diretrizes) na melhoria 
do desenvolvimento urbano na região, requer-se, além da vontade dos agentes públicos e 
políticos, o envolvimento dos maiores interessados, que são as pessoas da própria 
comunidade, pois todos devem adotar (e praticar) os aspectos sustentáveis urbanos que 
atendem aos objetivos finais que são revitalizar, preservar, e remodelar o Pôr do Sol e o Sol 
Nascente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos Condomínios Pôr do Sol e o Sol Nascente, na Região Administrativa de Ceilândia, são 
observáveis agravos ambientais e baixa qualidade de vida para os moradores, tanto por serem 
estabelecidos em regiões geográficas inapropriadas para moradia de alta densidade, como por 
terem restrições de investimentos públicos, dada a forma irregular do seu surgimento e ainda 
devido aos elevados custos infraestrutura, se utilizarem os modelos 
tradicionais/convencionais. Estudos e levantamentos técnicos relacionados ao DF indicam 
que, para reversão de mazelas urbanas como as observadas em localidades de parcelamento 
irregular, é imprescindível a participação cooperada entre a administração pública e os 
moradores dessas localidades, o que já foi identificado e padronizado pelo pesquisador e 
arquiteto Christopher Alexander. Este trabalho elenca dez desses padrões que são necessários 
para solucionar e (ou) contribuir na redução dos problemas próprios dessas comunidades. 
Portanto, é possível a reversão do atual cenário e a melhoria significativa dessas localidades, 
desde que se apliquem conceitos de sustentabilidade testados e adequados, como os estudados 
neste trabalho.
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