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1 Praça de Acesso
2 Serviços Gerais
3 Shows
4 Alimentação
5 Artezanato/ Multiuso
6 Parque de Diversões
7 Exposições
8 Pecuária
9 Play Ground
10 Lago
11 Fonte
12 Ciclovia

• A partir da criação de um eixo transversal de penetração localizado no 
prolongamento de uma das ruas de Vila Fátima, desenvolveu-se o partido;
• Destinado principalmente às circulações de serviço, foi criado um eixo 
secundário, paralelo e distante 120 metros do principal. Ligando os dois eixos 
transversais, criou-se a terceira via interna, formando o grande H de circulações;
• A decisão antecipada de anexar o Espaço Multiuso ao Galpão de Artesanato 
reduziu para três as grandes massas a serem implantadas no conjunto. Sendo 
assim, os três galpões foram distribuídos ao longo dos eixos de acordo as 
localizações ideais: o de Alimentação ao longo do eixo de penetração e próximo à 
entrada, o de Pecuária no mesmo sentido note/sul, porém afastado para a extrema 
direita da Área B, ao longo da Avenida Independência, e o de Artesanato entre os 
dois primeiros, no sentido longitudinal do terreno, “amarrando” as duas massas 
anteriores;
• Os espaços destinados às Exposições e ao Parque de Diversões foram 
localizados, respectivamente, ao sul e a norte do Galpão de Artesanato, 
preenchendo os vazios do H;
• A área de shows foi implantada próxima ao acesso, na extrema esquerda da Área 
B, para criar o vazio urbano que isolaria o CEAP da edificação vizinha, pertencente 
ao Campus da Universidade de Brasília, preservando a independência visual de 
ambos os conjuntos de construções;
• Para fechar frontalmente esse grande vazio e constituir um anteparo acústico 
para a  Área de Shows, localizamos numa única massa alongada, o Bloco de 
Serviços Gerais, que concentraria o apoio necessário ao funcionamento do CEAP; 


