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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.

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1000

A ÁREA
A área destinada ao projeto apresenta 
atualmente duas porções com 
características distintas: vegetação 
nativa bem preservada no norte e área 
desmatada no sul.

O PROGRAMA
No volume formado pela concentração 
das áreas edificadas, foram demarcadas 
as áreas solicitadas pelo programa, em 
função da setorização estabelecida no 
projeto.

O RESGATE
Em busca da integração entre as duas 
porções do sítio, é proposto o resgaste da 
vegetação nativa na área impactada.

A OCUPAÇÃO
Com a demarcação estabelecida, 
entendeu-se que o pavilhão deveria 
ser desmembrado em blocos menores, 
privilegiando a integração com a cidade 
atrevés dos acessos, fluxos e visuais.

A IMPLANTAÇÃO
As áreas edificadas solicitadas no 
programa de necessidades foram 
concentradas próximas ao recúo da 
testada sul do lote e sobrepostas a uma 
malha a fim de regular a implantação.

AS VIAS
As vias peatonais conectam a área urbana 
ao parque, passando entre os blocos que 
formam a área de exposições e eventos. 
Também consolidam as trilhas marcadas 
em meio a vegetação nativa.

CHEIOS E VAZIOS
A implantação proposta visa privilegiar 
o diálogo entre as regiões urbanizadas e 
de vegetação nativa preservada, através 
da disposição entre os espaços edificados 
(cheios) e abertos (vazios), caracterizando 
a área do projeto como um ponto de 
transição.
Os edifícios estão posicionados junto ao 
recúo da testada sul do lote, próximos 
das quadras da área residencial ao sul 
e da universidade ao oeste, e dando 
continuidade ao traçado urbano.
A área descoberta se localiza, em sua 
maior porção, ao norte do lote, próxima 
ao cerrado preservado e abre fendas entre 
os edifícios propostos, permitindo visuais 
que trazem a vegetação para a cidade e 
vice-versa.  

SETORIZAÇÃO
Ao longo do ano, o parque urbano ocupa 
todo o lote, com os galpões em usos de 
acordo com as necessidades. Durante a 
realização de exposições e outros eventos,  
a área de acesso restrito divide-se em 
setores: exposições (amarelo), apoio 
(vermelho) e entretenimento (laranja), 
enquanto o restante permanece como 
parque urbano.

EXPOSIÇÕES E FEIRASPARQUE URBANO

FLUXOS E ACESSOS
Para o parque urbano o acesso e o fluxo 
são ilimitados. Nos períodos de exposições 
e outros eventos, uma cerca temporária 
faz a distinção entre área restrita, podendo 
estabelecer dois ou mais acessos e os 
fluxos se diferenciam entre o parque e o 
perímetro determinado.
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