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Limites e Ocupação

Mesmo correndo o risco de comprometer a imparcialidade crítica do momento de análise 

que deve preceder qualquer intervenção pública arquitetônica e urbana, é necessário 

esclarecer que este projeto para o Parque de Exposições de Planaltina nasce, antes de tudo, 

da fascinação de seus autores com os processos de ocupação recentes e históricos do 

planalto central brasileiro. 

Da inevitável reverência às transições espaciais do Plano Piloto de Brasília à reflexão 

histórica sobre os componentes de ordenamento territorial herdados da arquitetura rural 

brasileira, este projeto toma como ponto de partida a interlocução necessária entre a sutil e 

delicada paisagem do cerrado e seus processos de ordenamento e transformação territorial.

Se aceitarmos que o papel da arquitetura como interlocutora do homem com a paisagem é 

fator fundamental na gênese de um dado território, o desafio de articular um centro de 

exposições com um parque proposto por este concurso coloca-se como cenário ideal para 

o desafio de se criar uma arquitetura que extrapola seu papel de artefato independente. O 

conjunto projetado se faz valer de componentes arquitetônicos capazes não apenas de 

servir aos propósitos programáticos delineados pelo concurso, mas também de reger a 

ocupação dos espaços que simultaneamente encarcera e margeia.

Uma condição paradoxal de limite poroso, que simultaneamente se fecha e se abre, nasce a 

partir de duas linhas paralelas que atravessam transversalmente o sítio do projeto definindo 

domínios e orientações através de um gesto simples. Tal gesto vinca o solo simbolicamente 

gerando marcas indeléveis que ao mesmo em que modifica, cria uma paisagem. Em direta 

analogia à forma como Lúcio Costa definiu os eixos estruturantes de Brasília, ou a como um 

fazendeiro rasga a paisagem com suas cercas, esta marca define o ponto (na verdade, linha) 

inaugural de todo o projeto em suas dimensões técnicas e simbólicas.    

Vincos, Espessuras e Profundidades

As marcas transversais, em um primeiro momento, parecem propor componentes 

meramente unidimensionais se vistas apenas a partir de um momento inicial de abstração 

compositiva. Porém, há um esclarecimento necessário que deve ser feito a esse respeito se 

estas forem – como proposto inicialmente – vistas como vincos. A referência ao vinco, como 

aqueles que fazemos com nossos dedos ao desenhar sobre o solo, traz as referências 

visuais necessárias para esclarecer o caráter trans-escalar do projeto. 

O vinco, diferente de uma linha desenhada sobre papel, mesmo que com o mais grosseiro 

dos lápis, modifica visivelmente a superfície em que é feito, ao mesmo tempo em que cria um 

elemento construído, que nasce dessa transformação do território. Do “acumular de terra ao 

longo do percurso dos dedos sobre o solo” cria-se uma arquitetura que é, simultaneamente, 

solo, paisagem e edifício.

Por sua espessura e profundidade, os vincos possibilitam a criação de um componente linear 

que dá conta da ativação de todo o sítio, oferecendo grandes superfícies voltadas (dando 

frente) aos seus dois setores principais, os parques de exposições e o parque vivencial. 

Neste momento consolida-se uma espécie de muro (ou edifício linear) cujas longas fachadas 

oferecem-se ao sítio como suas superfícies de ativação. 

Estes longos edifícios, gerados a partir dos vincos conceituais no terreno, são capazes de 

condensar todas as atividades aliadas (técnicas e programáticas) requeridas pelo projeto. Ao 

condensar linearmente esses usos aliados aos programas principais previstos dentro dos 

grandes edifícios lineares, o mesmo passa a conectar-se perifericamente às superfícies 

programáticas definidas, criando espaços flexíveis generosos.

Gerando uma relação de frontalidade que equaliza todas as superfícies do sítio, é possível 

atingir um nível de ativação territorial altamente eficaz. A periferia deixa de ser limite e 

assume um papel de protagonista ao informar os diferentes setores do projeto de suas 

capacidades e possibilidades.

Porosidades e Travessias

Ao assumir um caráter arquitetônico e infraestrutural, os ajustes aos edifícios lineares exigem 

que os mesmos pouco a pouco deixem ser um elemento opacos e impermeáveis. Na medida 

em que estes iniciam um diálogo com as superfícies que definem – e para onde se abrem –, 

transformações nos mesmos são necessárias. Rasgos e perfurações são criados ora 

permitindo travessias através do edifício, ora criando espaços internos a ele para as mais 

diferentes funções. O limite passa a ser habitado.

À medida em que o edifício passa a ser composto por uma matéria porosa, sua leitura 

modifica-se. Por natureza tectônica, as perfurações feitas ao longo do edifício linear 

conferem a ele uma leitura – tanto técnica-construtiva como espacial – que se assemelha a 

uma sucessão linear de pórticos e grandes vãos. Novamente em seu processo de 

concepção, o projeto deixa-se seduzir simultaneamente por referências sutis às arquiteturas 

rurais tradicionais do Brasil e a Brasília sem, no entanto, padecer de um historicismo ingênuo 

e banal.

A chave para esclarecer a relevância dessas referências necessita assumir que as matrizes 

fundamentais da arquitetura brasileira, sem distinções estilísticas ou de época, encontram-se 

em seus espaços de transição, onde o externo e o interno se confundem. Tais espaços 

existem tanto nas grandes bordas avarandadas das sedes das fazendas coloniais, quanto 

nos principais edifícios institucionais de Brasília, onde sucessões de delicados pórticos, em 

contraste com volumes abstratos de vidro, definem sua presença territorial (Palácio da 

Alvorada, Itamaraty, Ministério da Justiça, entre outros).

Dessa forma, ao definir o edifício linear como um híbrido de varandas e pórticos, é possível 

afirmar que o projeto efetivamente estabelece uma relação mais próxima e ativa entre seus 

componentes edificados e o sítio.  

Circulações e Espaço Público

Apesar da possibilidade que o projeto possui de estabelecer um regime de acessos mais 

poroso, questões relativas à gestão e logística do complexo impedem que esta amplitude 

total seja alcançada. No entanto, o projeto repensa esta limitação ao incorporá-la como 

hierarquização de seus acessos, adequada ao caráter público e simbólico dos parques 

vivencial e de exposições.

O conjunto de usos propostos pelo concurso introduz áreas cujo regime de acessos são, por 

vezes, conflitantes. O parque vivencial deve, por seu caráter público, possuir acesso irrestrito 

mesmo em dias em que o parque exposições esteja fechado. O contrário também se aplica, 

pois as operações do parque de exposições carecem de controle mais presente e preciso. 

Como, então, conciliar dentro do mesmo complexo usos mistos e sob responsabilidades 

institucionais distintas?

A solução para este impasse introduz uma grande esplanada transversal, de natureza flexível 

(com possibilidade de controle do acesso), culminando em um longo passeio que margeia o 

parque vivencial e para onde se voltam todos os componentes do parque de exposições. A 

esplanada se define através do alargamento dos poros do edifício linear em um trecho 

específico, criando uma sucessão mais franca de pórticos que claramente evidenciam a 

entrada (e possível controle) do complexo. Além disso, a seção da esplanada localizada entre 

o primeiro edifício, que a corta, e a via pública, cria uma pequena praça de acesso que 

concentra todos os usos de orientação/informação para visitantes e as bilheterias.

Por fim, o mesmo gesto que secciona o complexo através da esplanada também gera 

simbolicamente  uma fragmentação do edifício linear em pequenos elementos que retém 

suas características tectônicas, porém, em menor escala. Estes fragmentos assumem a 

função de equipamentos do parque vivencial e foram localizados cuidadosamente em 

adjacência aos diferentes espaços funcionais necessários, provendo infraestruturas de 

apoio aos visitantes distribuídas equilibradamente ao longo do parque.

Organização, Distribuição e Flexibilidade

A esplanada, que define um eixo estruturador transversal, dá acesso a todos os 

equipamentos e é também de onde surgem eixos secundários de organização dos edifícios. 

O setor expositivo é bipartido por um desses eixos, voltando o trecho de exposição de 

animais ao parque devido a um alinhamento temático mais conveniente e mantendo o trecho 

de exposição de produtos e serviços mais próximo à via pública, adjacente ao 

estacionamento.

Este eixo secundário liga todos os trechos do edifício de exposições a uma borda de 

serviços logísticos que inclui uma via e plataformas de carga e descarga adequadas a 

produtos animais e industriais. Nesta borda há também um acesso para produtos de grande 

escala. O nivelamento do solo do parque de exposições gera uma diferença de nível entre o 

ponto de acesso e as plataformas de descarga que foi usado como facilitador das 

movimentações logísticas.

Ao mesmo tempo em que se configura como espaço público com possibilidade restrição 

eventual de acesso (por conta dos pórticos que o definem), a esplanada permite que todos 

os programas do complexo tenham seus acessos controlados individualmente ou em 

conjunto. Ao se voltarem à esplanada, o edifício de exposições, os locais para shows e para 

o parque de diversões podem adaptar-se a qualquer sistema de gestão do complexo, seja 

em um modo em que o complexo todo é fechado para grandes eventos ou em que cada um 

é aberto isoladamente.

Desta forma garante-se um sistema altamente flexível e eficaz, viabilizando o uso do 

complexo em diferentes épocas (independente da organização de grandes eventos 

sazonais) e com isso garantindo uma administração mais sustentável e sólida do parque 

devido ao seu uso contínuo. Esta configuração permite uma alta escalabilidade do complexo 

que pode ser usado tanto por grandes eventos quanto por organizações que desejem alugar 

espaços individualmente, garantindo assim um fluxo de geração de renda com poucas 

variações.
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