
SOLUÇÃO ESTRUTURAL: COBERTURA PAVILHÃO 
MULTIUSO

A cada 10 m, nas duas extremidades transversais do Pavilhão 
Multiuso, partem de pilares em concreto armado escoras articu-
ladas de aço, numa configuração espacial, que apoiam viga prin-
cipal na cobertura, de alma cheia, deixando um balanço interno 
nesta peça – onde se apoiará, também com articulação, uma 
viga-vagão leve com vão de 16 m. Na extremidade externa des-
tas vigas principais, para obtermos o equilíbrio ao momento, é 
lançado tirante rígido em aço conectado após a peça, num nó de 
pórtico, mudar da direção horizontal (da cobertura) para a verti-
cal (das fachadas longitudinais); o nó de pórtico colabora para 
minimizar a deformação devida ao vento das fachadas. Nesta 
composição a viga principal em balanço tem um funcionamen-
to mecânico eficiente ao carregamento concentrado que vem 
da treliça interna, compondo com as escoras, o pilar e o tirante 
sistema similar a um guindaste, colaborando para a baixa de-
formação no sentido gravitacional da cobertura. As terças, que 
vencem vãos de 10 m entre essas composições, são vagonadas 
e contraventadas na região junto aos apoios do sistema princi-
pal, lançadas a cada 2 m. Para o contraventamento transversal 
dos planos estruturais principais as escoras que são lançadas 
no sentido longitudinal do pavilhão encontram-se e complemen-
tam-se com novas barras formando uma treliça plana contínua.

SOLUÇÃO ESTRUTURAL: COBERTURA PAVILHÃO 
EXPOSIÇÕES – ARENA

Na cobertura do Pavilhão de Exposições, na região da Arena, 
as peças principais são vigas treliçadas espaciais de seção 2 
x 2 m lançadas a cada 10 m, apoiadas em escoras de aço que 
partem de pilares em concreto armado numa configuração es-
pacial econômica e eficiente - gerando somente elementos tra-
cionados ou comprimidos para os elementos mais solicitados 
do sistema. O plano da cobertura entre duas vigas treliçadas 
é estruturado por terças vagonadas, lançadas a cada 2 m, que 
apóiam-se no banzo inferior das peças principais – permitindo 
assim iluminação zenital/ventilação pelas faces laterais das vi-
gas treliçadas espaciais. As terças são contraventadas na região 
dos apoios da estrutura principal, e entre treliças espaciais o 
contraventamento destas peças é dado por treliça plana, locada 
na linha de pilares.
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SETOR RESIDENCIAL OESTE (VILA FÁTIMA)

VISIBILIDADE URBANA OCUPAÇÃO/ CONSTRUÇÃO USO DAS ÁREAS LIVRES VISIBILIDADE EM EVENTOS PROGRAMA DO PARQUE PROGRAMA DOS EDIFÍCIOS PARQUE E EXPOSIÇÕES

DIAGRAMA DE FLUXOS

UTILIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS

Vagas CEAP ao longo do ano - 305 
Vagas para eventos - 145 

450 vagas internas 550 vagas 

Vagas públicas - 100 

01 - PRAÇA DE ACESSO
02 - ACESSO DE SERVIÇOS
03 - GALPÃO DE EXPOSIÇÕES
04 - EXPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E 
       VEÍCULOS AGRÍCOLAS

05 - MOAGEM
06 - CURRAL
07 - GALPÃO DE EXPOSIÇÕES DE     
        ANIMAIS ESPAÇO PARA LEILÃO

08 - ESPAÇO PARA PARQUE DE DIVERSÕES
09 - ESPAÇO PARA SHOWS
10 - APOIO PARA SHOWS

11 - ESTACIONAMENTO
12 - RUA DE SERVIÇO/ CICLOVIA E 
COOPER
13 - PARACICLO/ SANITÁRIOS

13 - PARQUE INFANTIL
14 - MIRANTE
15 - CIRCUITO DE GINÁSTICA
       PONTO DE ENCONTRO

FLUXOS

O acesso principal de pedestres e veículos em dias de eventos 
está distribuído ao longo da rua perimetral da Vila N. Senhora 
de Fátima.
O controle de acesso de pedestres ocorre numa das laterais da 
praça interna ao conjunto de edifícios onde se propõe a pavi-
mentação de um calçamento alargado.
O acesso de veículos distribui-se, na mesma rua, em três setores 
distintos de estacionamento: um para a área administrativa, out-
ro para público em geral e o terceiro para o palco.
Esse terceiro acesso serve também como entrada de serviços 
de carga e descarga nos diversos setores: palco, parque de di-
versões, exposição, leilão de animais, máquinas e área de ali-
mentação. A saída dos veículos de serviço acontece na Avenida 
Independência.
A área verde do parque - nomeada área “A” no termo de refer-
ência - pode receber seus visitantes tanto a partir da Avenida 
Independência quanto através da praça interna aos edifícios.
O percurso de ciclovias e corridas/caminhadas foi dimensionado 
para atender usuários que desejam circular nos momentos de 
lazer ou praticar atividades esportivas. Esse trajeto posiciona-
se de modo perimetral a todo o conjunto, procurando integrar 
os percursos e conectar as áreas “A” e “B”. A rua interna de 
serviços também funciona como ciclovia ou espaço para corrida 
e caminhada durante a maior parte do ano, quando não estão 
acontecendo os eventos.

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Os sistemas construtivos adotados procuram respeitar as cara
cterísticas funcionais dos espaços projetados, ou seja, o uso de 
cada área ditou as necessidades construtivas.
Por conta disso, grande parte das estruturas edificadas no Cen-
tro de Exposição Agropecuária  de Planaltina utiliza treliças em 
aço para obter vãos livres, que permitam flexibilidade na apro-
priação dos espaços, com menor consumo de material.
Estes sistemas em aço estão associados, em alguns casos, a 
pilares de concreto para maior estabilidade horizontal do con-
junto.
Para os painéis de fechamento e esquadrias das edificações 
utilizou-se predominantemente sistemas em madeira. Tanto no 
pavilhão seco quanto no de exposição de animais sugere-se o 
uso de painéis em madeira treliçados vazados com acionamen-
to do tipo corrediça, pivotante ou guilhotina. Esses painéis, mes-
mo quando fechados, mantém constante a ventilação das áreas 
internas, servindo como superfícies flexíveis que podem ser 
deslocadas conforme o uso pretendido em determinado evento. 
Quando totalmente abertos eles conferem permeabilidade entre 
espaços internos e externos, viabilizando a apropriação públi-
ca do conjunto edificado conforme solicitado pela atividade em 
questão. A regulagem do conjunto permite também controlar e 
sombrear a luz solar no interior das edificações.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Grande parte dos materiais adotados levam em conta a ideia 
de recursos renováveis e responsabilidade sócio ambiental na 
construção.
As estruturas, predominantemente em aço, utiliza material re-
ciclável e desmontável que leva em conta a noção de ciclo da 
edificação ao final da vida útil. Já as vedações em madeira 
aproveitam a capacidade de fixação de carbono desse recurso, 
considerando que a origem do material será a partir de florestas 
de madeira para corte certificadas.
Os edifícios são pensados também para possibilitar a incorpo-
ração de sistemas como captação de água da chuva e utilização 
da energia de radiação solar, seja através de painéis fotovol-
taicos para geração de energia ou simplesmente para aqueci-
mento de água.
As edificações são concebidas de modo a aproveitar a venti-
lação natural na maior parte dos espaços internos. Esquadrias e 
coberturas permitem a passagem do ar para possibilitar a ven-
tilação cruzada. A praça em frente da Avenida Independência 
conta com um equipamento tipo lâmina com jatos d’água, con-
stituindo tanto um espaço de lazer quanto um mecanismo de 
umidificação do ar, amenizando assim os efeitos da baixa umi-
dade nos usuários. Essa instalação pode utilizar água da chuva 
acumulada em reservatórios e bombeada para o sistema quan-
do houver alguma programação de evento no local, ou mesmo 
para que a comunidade dos bairros próximos possa usufruir nos 
finais de semana.
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