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Um lugar de possibilidades
O partido adotado neste projeto, parte da não restrição ao espaço destinado ao Centro de 
Exposições Agropecuárias de Planaltina nos dias em que não há eventos, ou seja, entende que 
não há distinção entre área “A”- Parque vivencial - e área “B” – Centro de exposições - para a 
cidade. Desta forma, o que estamos propondo, é um parque urbano que quando necessário pode 
abrigar o Centro de Exposições sem prejuízo espacial e funcional para ambos.

Estratégias

Galpões como unidades autônomas
Os galpões são os suportes para o espaço. Os acontecimentos e as interações estão no “entre”, nos 
vazios gerados. 
Para possibilitar o uso de toda área do parque (áreas “A” e “B”) durante o ano inteiro, adotamos a 
estratégia de dividir o programa em galpões como unidades autônomas que, podem ser abertos 
ou fechados de acordo com a necessidade e o evento e principalmente atuando como apoio 
ao parque.  Conseguimos assim, por exemplo, que a praça de alimentação e os estandes de  
artesanato funcionem sempre que conveniente e não ocasionalmente em feiras agrícolas. 

Infraestrutura
Os blocos foram dispostos de forma respeitosa à cidade e à geografia. Os galpões que 
compreendem o programa estão alinhados a rua local aos edifícios da Universidade e 
perpendiculares a Avenida Independência, proporcionando assim, uma escala local para as casas 
da Vila Fátima que estão de fronte ao sítio do parque. 

Eixos
As ruas paralelas a Av. Independência tiveram suas visuais mantidas com a criação de eixos, que 
além da visão, permitem a circulação e o acesso aos equipamentos dispostos na porção “A” do 
parque, nos dias em que não há exposições.

Cobertura
Na praça de alimentação, espaço com maior tempo permanência, foi proposta uma cobertura 
que, mais do que sua função de proteção e acolhimento, garante personalidade e identifica o 
empreendimento urbano do parque através de seu desenho contemporâneo e sua cor forte.

Áreas livres
As grandes áreas livres, para shows, parque de diversões e exposição de produtos manufaturados 
encontram-se entre os galpões e a área verde mais densa.  Para atender estes usos específicos 
durante as feiras, e permitir os mais diversos usos quando essas não existem, propomos um 
leve acerto no terreno, o que nos permitiu junto com a declividade natural do terreno, criar uma 
arquibancada para os shows e áreas em nível para implantação dos brinquedos do parque de 
diversões e para a exposição dos produtos manufaturados.

Memória e paisagem
O local reservado para implantação dos equipamentos de ginástica e convívio,  pela organização 
deste, é de vegetação nativa do cerrado bem preservada e densa. Com o intuito de preservar 
não só a paisagem natural, mas também a construída pela ação dos transeuntes ao longo do 
tempo, decidimos por registrar esta história através da evidenciação destes transformando-os em 
percursos acessíveis e ciclovias. Ao longo destes são implantados os equipamentos de ginástica, 
ponto de observação dos bombeiros e sanitários. 

“Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que 
resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 
acumulam em todos os lugares”. Santos, Milton. A natureza do espaço.

Estacionamento
O estacionamento foi  locado entre a universidade e o parque para que os ruídos sejam 
atenuados. Foi adotado o sistema de arborização e circulação entre as vagas como sugere o COE-
DF para que apenas metade de sua área seja contabilizada com coeficiente de urbanização. Além 
das vagas para carros, estão dispostas vagas para motos, ônibus, carga e descarga e paraciclos. 


