
PAISAGISMO

O terreno no qual está inserido o Centro de Exposição Agropecuária 
de Planaltina está organizado em dois setores principais: o de eventos 
e o parque propriamente dito.
Conforme mencionou o texto do memorial descritivo, o caráter tempo-
ral destes espaços faz com que seu uso sofra transformações durante 
o ano. Nesse sentido, o setor de eventos torna-se uma extensão do 
parque na maior parte do tempo. Já no período em que ocorrem as 
festividades, seu uso deve ocorrer de outro modo.
Este setor de eventos se divide em faixas temáticas de acordo com o 
uso, a saber: 
1- lazer,
2- alimentação, comércio e oficinas
3- exposição ao ar livre,
4- serviços
5- exposição de animas e leilões
6- parque de diversões
7- apresentações musicais
Os estacionamentos, de um lado, e os equipamentos públicos do 
parque, de outro, além da via interna de serviços e lazer cruzam e 
interconectam estas faixas temáticas. Para a arborização, existem 
duas propostas distintas. No setor de eventos, propõe-se o plantio de 
espécies nativas do cerrado como: o cega machado, o ipê amarelo, a 
cagaita, o mulungu e o ipê branco. 

Já no parque propriamente dito, entende-se que, para recuperar as 
áreas que porventura estejam degradadas, pode-se adotar o plantio 
de sementes das espécies já mencionadas, além de árvores como o 
tingui, o grão de galo, a sucupira, o baru, a faveira e o jacarandá do 
cerrado, por exemplo.
Na pavimentação, dá-se preferência, sempre que possível, a pisos 
com alto grau de permeabilidade como os saibros, os cascalhos e os 
decks de madeira elevados, de modo a garantir o menor impacto no 
ecossistema local.
Os percursos de pedestres e bicicletas foram implantados de modo 
perimetral às divisas, também para servirem como barreiras artificiais 
em caso de incêndios que possam ocorrer no interior da área de ve- 
getação. 
Estes percursos estão projetados com iluminação própria para pos-
sibilitar a prática de esportes, mesmo no período noturno.
Entre os elementos que buscam a conexão entre o setor de eventos e 
o parque está a torre de observação do Corpo de Bombeiros Florestal. 
Esta edificação funciona também como um mirante que pode receber 
acesso público. Sua altura, de 22 metros, deve-se, não só ao seu uso 
principal, mas também à intenção de torná-la um ponto de referência 
que orienta a localização do parque não só em relação ao tecido ur-
bano de Planaltina, mas também para aqueles que chegam à cidade 
pela Avenida Independência, acesso principal da cidade.
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SETOR RESIDENCIAL OESTE (VILA FÁTIMA)

1.5

NC: Jacaranda cuspidifolia
NP: jacarandá
Floresce: setembro-outubro

NC: Handroanthus ochraceus
NP: ipê amarelo
Floresce: julho-setembro

NC: Bowdichia virgilioides
NP: sucupira do cerrado
Floresce: agosto-setembro

NC: Dimorphandra mollis
NP: faveira
Floresce: outubro-janeiro

NC: Physocalymma sacaber-
rimum
NP: cega-machado
Floresce: julho-setembro

NC: Eugenia Dysenterica
NP: cagaita
Floresce: agosto-setembro
Frutos: setembro-outubro

NC: Dpyteryx alata
NP: Baru
Floresce:novembro-fevereiro

NC: Handroanthus roseoalbus
NP: ipê branco
Floresce: agosto-outubro

NC: Pouteria torta
NP: grão de galo
Floresce: setembro-outubro
Frutifica: dezembro-janeiro

NC: Erythrina dominguezii
NP: mulungu
Floresce: julho-setembro
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 01 -PARQUE VIVENCIAL URBANO - ÁREA  

01 - PARQUE VIVENCIAL URBANO
       1.1 - PRAÇA DE ACESSO
       1.2 - PARACICLOS
       1.3 - SANITÁRIOS
       1.4 - PARQUE INFANTIL
       1.5 - MIRANTE
       1.6 - PONTO DE ENCONTRO
       1.7 - CIRCUITO DE GINÁSTICA PCD
       1.8 - CIRCUITO DE GINÁSTICA

03 - EXPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E 
       VEÍCULOS AGRÍCOLAS
04 - CURRAL
05 - GALPÃO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS
       ESPAÇO PARA LEILÃO
06 -ESPAÇO PARA PARQUE DE DIVERSÕES 
07 - ESPAÇO PARA SHOWS
08 - ESTACIONAMENTO
09 - RUA DE SERVIÇO/CICLOVIA E COOPER
10 - LÂMINA D’ÁGUA/ JATOS
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