
ÁREA A - 159,60 x 345,14 = 55.084,34 m2

COEFICIENTE DE URBANIZAÇÃO - 0,03

Pec - 254,00m²

Circuito de Ginástica - 82,00m²

CGPD - 254,00m²

Parque Infantil - 800,00m²

Mirantes - 144,00m²

Quiosque - 33,00m²

Rampas de skate - 224,00m²

TOTAL = 1.791,00m²

ÁREA B - 140,40 x 345,70 = 48.536,28 m2

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - 0,15

Curral 200 cabeças - 470,00m2

Baias - 1.780,00m²

Stands de artesanato - 1.300,00m²

Galpão Multiuso - 1.600,00m²

Quiosques pça de alimentação - 1.515,00m²

Cat - 330,00m²

Sede - 128,00m²

Bilheterias - 18,40m²

Sanitários - 195,00m²

TOTAL = 7.336,40m²

COEFICIENTE DE URBANIZAÇÃO - 0,42

Parque de diversões - 4.000,00m2

Exposição de máquinas e veículos - 5.023,00m²

Moagem - 740,00m²

Galpão p/ leilão - 1.900,00m²

Estacionamento - 7.063,00m²

Praça de alimentação - 1.658,00m²

TOTAL = 20.384,00m²

ACESSOS E RELAÇÃO COM O ENTORNO

O acesso ao CEAP se faz pela via de acesso ao residencial Vila Fátima. Assim a porção sul do

terreno se configura na área de transição e interligação com a cidade. Nela estão locados o

estacionamento e os acessos de veículos e pedestres.

Foi deixado um recuo de aproximadamente 13 metros onde uma faixa ajardinada e o

estacionamento desprovido de fechamento frontal se integram com o entorno e dialogam com a

cidade.

ESTACIONAMENTO - além do benefício estético e simbólico, a ausência de fechamento frontal

aliada a largura das vias de, 6 a 9 metros, facilita o acesso e manobra de veículos pesados e

viaturas do Corpo de Bombeiros. Além de propiciar uma rota de fuga desobstruída em caso de

incêndio e pânico dentro do CEAP pois as duas saídas de emergência da área de shows (onde

haverá maior concentração de público), ficam ligadas diretamente ao exterior.

A quantidade de vagas do estacionamento foi dimensionada em função da área edificada, de

7.336,40m2, na proporção de 1vaga / 50m2, totalizando 147 vagas. Para eventos extraordinários,

com mairo demanda de vagas, podem ser realizadas parcerias para uso de estacionamentos

públicos/privados, como o do campus da Unb, justaposto ao CEAP. Há ainda a possibilidade de

expansão do número de vagas utilizando-se o recuo frontal ou em direção a área de show,

reduzindo-se o tamanho desta.

ACESSO DE VEÍCULOS - os veículos em geral acessam o estacionamento através de duas

entradas, que são rebaixos da calçada de pedestres. Os veículos de carga e descarga e a viatura

do Corpo de Bombeiros podem acessar o CEAP através das saídas de emergência da ára de show

que permite acesso direto aos fundos do Centro (área A) e a Rua do Meio (preciso arrumar um

nome melhor) ou às outras regiões através da área de alimentação - Rua do Artesanato - Alameda

dos Ipês. Há ainda uma entrada de serviço à direita da fachada sul, que propicia embarque e

desembarque de animais nas baias e currais.

ACESSO DE PEDESTRES - o público adentra ao CEAP pelo Pórtico de entrada, que,

despretencioso, revela o partido arquitetônico adotado em todo o Centro. De alvenaria de tijolo

solo-cimento e cobertura em telha cerâmica, o pórtico se projeta sobre a área ajardinada, acolhendo

aquele que desembarca do veículo diretamento no local, ou o pedestre que por ali chega. Contém

duas bilheterias onde o público adquire seus ingressos ao abrigo do sol e da chuva. O toque

moderno e a marcação do espaçõ ficam por conta do pé-direito duplo, de 6 a 7 metros. Recurso que

sempre encanta por colocar em questão a escala humana, ainda que de maneira inconsciente para

o leigo. Dois grandes portões de madeira escondem e revelam o que há por trás. Ao se abrirem,

emerge a Alameda dos Ipês que conduz numa perspectiva direta à imensa área de cerrado

preservado, aos fundos do terreno. Aquele que percorrer toda a alameda e chegar ao seu fim, irá se

deparar com uma enorme roda gigante à sua direita e dois instigantes mirantes à sua esquerda. Em

meio a tudo isso, diversas áreas de esporte e lazer para todas as idades. Mas, se antes de chegar

ao final da Alameda dos Ipês o visitante resolve virar a esquerda, na Rua do Artesanato, ele irá se

deparar com uma série de lojinhas onde moradores locais expõem seus produtos. Mais à frente

encontrará à sua esquerda um parque de diversões e à direita uma praça de alimentação, que antes

de tudo é um ponto de encontro. Por trás e fechando estes dois ambientes está uma enorme área

aberta, que irá abrigar shows, rodeios e muitas alegrias.
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Concurso Nacional de Estudos Preliminares

de Arquitetura e Paisagismo para o

Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina

Região Administrativa VI - Distrito Federal.

Fachada principal - via de acesso à Vila Fátima 

Fachada principal - acesso ao CEAP

Fachada leste - avenida Indepêndencia


