
PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS
(ÁREA B) ESC: 1/500

1 Praça de Acesso
2 Estacionamento
3 Garagem Caminhões
4 Subestação

5 Geradores
6 Depósito de Lixo
7 Bar Área de Shows
8 Veículos de Segurança

9 Central de Segurança
10 Bilheteria Geral
11 Área de Shows
12 Palco

13 Centro de Apoio ao Turista
14 Praça de Alimentação
15 Galpão Multiuso
16 Stands Artesanato

17 Torre d’água
18 Leilões de Gado/ Baias
19 Exposição Bovinos
20 Moenda

21 Exposição Pequenos Animais
22 Leilões de Equinos/ Baias
23 Embarque/ Desembarque Animais
24 Curral

25 Circulação Animais
26 Guarita

• As vias internas teriam largura de 10 metros e seriam tratadas como ruas de lazer e 
permitindo o uso concomitante de todas as tribos: pedestres, vendedores ambulantes, 
ciclistas, cadeirantes, skatistas, patinadores, veículos de serviço ou de segurança (motorizados 
ou elétricos), e eventuais veículos pesados,, que teriam de obedecer a horários determinados 
e ao baixíssimo limite de velocidade que seria estabelecido; Os pisos seriam em blocos de 
concreto, nos trechos de tráfego pesado, intercalados por placas drenantes de tipos e cores 
diferentes;
• A fim de valorizar a Praça de Acesso, o pórtico foi recuado e mantido no alinhamento do 
bloco de Serviços Gerais. Por ser local nobre, ali seria instalado o Centro de Apoio ao Turista, 
cuja fachada em vidro curvo daria o “plus” que a área merece. O espelho d’água circular 
envolvido por banco monolítico seria, sem dúvida, o ponto de encontro externo;

• Apesar de estar no alinhamento frontal do conjunto, o Bloco de Serviços Gerais teria sua 
importância minimizada pela presença da massa verde resultante do conjunto de árvores 
alinhadas destinadas a sombrear o estacionamento;
• O “totem” de 15 metros de altura, elemento de visualização a longa distância, foi  colocado 
no interior da Área de Exposições para ter função, já que pela proximidade das cisternas que 
ficariam sob o piso do Galpão de Artesanato, ele seria o reservatório d’água do CEAP. No 
entanto, como 15 metros representam altura ridícula na imensidão do planalto e como o texto 
do Termo de Referências indica que a SEDHAB e as lideranças locais consideram o CEAP como 
a futura maior atração de Planaltina, esta caixa d’água poderia ser utilizada como ancoragem 
de um grande balão que ficaria “pairando” a uns 30 ou 40 metros de altura. E neste caso, o 
marco visual não seria apenas uma referência ao CEAP, mas à própria Planaltina;

SINALIZAÇÃO
• O Projeto prevê a integração do Parque de Exposições e Eventos com o Parque Vivencial de forma a convidar 
os visitantes de exposições, feiras e shows a usufruir do espaço contíguo que está voltado para a valorização da 
natureza e bem estar. Sendo  assim, a sinalização deve ser projetada como um sistema visando a clareza e a 
coerência das informações fornecidas, alem de apresentar as normas de comportamento previstas para o bom 
convívio dos usuários.
• O projeto englobaria placas para os seguintes fins: 
Acessos – Totem;
Localização – Mapa Geral (você está aqui);
Orientação de Fluxo - Direcionais;
Identificação de Espaços - Identificadores (sanitários, fraldários, etc);
Regras de Convívio - Comportamentais (não fume, proibida entrada, etc.)
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