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Sistemas de Paisagem

A abordagem ambiental usada no projeto de paisagismo se baseia em uma estratégia para 

a regeneração dos ecossistemas naturais do sítio. De forma delicada, o parque implementa 

uma rede de caminhos que permite o conhecimento e a interação dos visitantes com o 

cerrado. Os caminhos geram uma rede integrada de circulação e de manejo das águas 

pluviais. Como uma grande infraestrutura superficial, os caminhos do parque possuem valas 

verdes paralelas entre si que – com a vegetação adequada – tratam a água recolhida 

superficialmente no parque, conduzindo-a por gravidade aos espelhos d’água na borda com 

o parque de exposições. Este sistema de drenagem natural permite o tratamento das águas 

pluviais e de alagados construídos, para o polimento das águas residuais.

As redes formam a matriz para a expansão de uma rede abrangente de caminhos de 

pedestres e de ciclovias. Esta propicia, ao mesmo tempo, o fluxo desimpedido das pessoas, 

das águas e da vida selvagem através de uma paisagem altamente produtiva. A construção 

dessas redes depende do desenvolvimento de uma lista de espécies vegetais a serem 

utilizadas nos novos plantios, tanto nativas como adaptadas. 

A implementação do parque usa tecnologia de baixo valor agregado que oferece soluções 

que podem sobreviver no ambiente desafiador de um parque no cerrado. Foram escolhidos 

sistemas vivos locais ao invés de da introdução de equipamentos dependentes de 

tecnologia externa, pois ao contrário desses últimos, os primeiros se tornam mais valiosos e 

duráveis ao longo do tempo.
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BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal
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Região Administrativa VI - Distrito Federal.
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