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A proposta de projeto do Parque do Paranoá interpreta o parque em continuidade e articulado ao tecido urbano 
do qual é integrante como sistema participativo, produtivo e funcional.  Pretende-se que o parque seja um híbrido a 
incorporar agricultura urbana, bosque urbano, diversidade ecológica e ambiental da qual fazem parte indissociável 
as funções urbanas. As lógicas dos processos naturais e agroflorestais podem servir para definir sua formalização e 
sua vinculação com a cidade na qual se insertam. (Battle, O Jardim da Metrópole, 2011). O lugar contém o interesse 
natural do sítio histórico da criação da cidade. Vidas somadas, histórias plurais que se agregam porque se respeitam 
na intrínseca diversidade. Essa é a gênese do projeto, à qual se somam sistemas de soluções a compor o parque 
como um híbrido, parte do jardim da metrópole. 
A solução do projeto do Parque parte de eixos estruturadores articulados com o entorno a definir áreas temáticas, 
espaços performáticos, usos e funções do espaço livre. Na geratriz o eixo é arqueado, referência simbólica ao Plano 
Piloto, com o qual se intenta visualização pelo teleférico que une o parque às margens do lago Paranoá em uma 
localidade onde se implantará praia lacustre. Pelo mesmo princípio o Parque propicia uma série de soluções articula-
das.  As “esquinas” como pontos de encontro oportunizam reuniões, atividades e diversidade de modais, que pres-
supõe integralidade e pluralidade, venda de ambulantes, incorporação de obras de arte, esculturas, vida urbana. 
No sentido longitudinal a via (eixo) prossegue a rua urbana, e como uma fita agrega as construções principais do 
Parque: Restaurante e Lanchonete, Ponto de Encontro Comunitário, Beneficiamento primário de biodiesel, Escola e 
Casa de Cultivo e Horticultura, Administração, Espaço Multiuso e Centro de Cultura do Paranoá, este associado ao 
espaço da antiga Igreja de São Geraldo e a Estufa e Orquidário do Cerrado. A fita reforça-se pelo extenso pergo-
lado que articula todas essas edificações e cria outro caminho sombreado, a guisa de marquise.
A porção ao Norte deste eixo comporta os espaços performáticos de maior atividade, enquanto a porção ao Sul en-
globa as áreas mais extensamente vegetadas, para as quais também se associam funções e usos. Entre o perímetro 
do parque e as rodovias DF 001 e DF 005 será procedido extenso plantio regular do Buriti (Mauritia flexuosa), palmeira 
majestosa deste ecossistema e condição fitogeológica em malha de 30m X 30m; a intensão é criar um marco pos-
sível de ser visto da margem oposta do lago Paranoá, ou seja, do Plano Piloto. Assim, vista pelo ar, o acampamento 
e a cidade se articulam na imponência da vegetação, na expressividade do desenho. 
O acesso principal do Parque mantém a localização atual, neste a Praça das Águas cria chão úmido e drenante a 
partir de repuxos com alturas variadas; a intensão é lúdica, repuxos em labirinto capturam o olhar, permitem o 
molhar, recepcionam as pessoas; espaços de estar próximo permitem o singelo ato de olhar as águas e se recriar; 
pretende-se a incorporação de jardins-de-chuva e condução das águas de drenagem superficial com tratamento 
primário, drenos filtrantes junto as vias e calçadas ecológicas nas vias transversas são parte dessas soluções. Nesta 
porção do parque situam-se o Espaço Sensitivo associado à cultura oriental, ioga, tai-chi-chuan, meditação e no 
eixo a partir da Praça das Águas o ponto de embarque no teleférico, com desembarque na praia lacustre. Águas e 
geomorfologia, a drenagem do sítio parte do princípio que a água é recurso básico, proteger seu fluxo e cuidar de 
sua qualidade compõem o sistema e a solução de projeto; o Espaço das Nascentes e os cursos d’água decorrentes 
incorporam Mata Ciliar, Margem Branda e Decks para permitir o contato com a água.
As agriculturas urbanas são parte das soluções de sustentação e capacitação no Parque; são entendidas com 
cunho econômico, de gerenciamento e de profissionalização. Sua solução espacial ajusta hierarquia e geometria 
 

 na disposição, são: Cultivo e Produção de Verduras e Hortaliças próximo ao Restaurante e Lanchonete e a Escola 
de Cultivo e Horticultura, pretende-se estimular produção, consumo e sustentação. Plantio de Herbáceas e Arbustos 
para Produção de Biodiesel, primariamente beneficiado no local; a pesquisa para selecionar as espécies necessita 
de maior ajuste ao ecossistema, mas entre as possibilidades encontram-se o girassol (Helianthus annus), o amendoim 
(Arachis hypogaea), o milho (Zhea mays), a soja (Glycine max) e a mamona (Ricinus communis). O Bosque do Cer-
rado pelas proporções são mais associados ao aspecto educacional do que a potencialidade de funcionar como 
acumulador de energia, regulador microclimático e da manutenção de intercâmbio genético, em que pese não se 
poder desconsiderar essas funções intrínsecas dos bosques. O Pomar das Frutíferas e Mangueiras pretende a incorpo-
ração das 250 árvores de transplante decorrentes da construção do parque (quantificação aproximada) à 
produção econômica associada; o desenho em labirinto estimula a visitação lúdica do espaço. Todos os espaços 
associados ao sistema agroflorestal do parque são entendidos como de usufruto e visitação dos usuários do parque. 
Na perspectiva dominante pela Capela de São Geraldo, entre o Bosque do Cerrado e o Pomar das Mangueiras 
estende-se amplo relvado arqueado e escalonado a guisa de um solário, para propiciar perspectivas francas entre 
a Capela e o Lago do Paranoá, com Brasília ao fundo. A ambiência desse espaço contará com sistema de asper-
sores para a umidificação do ar. 
Na estruturação paisagística de massa toda essa porção ao Sul da via principal (orientação Oeste), intercala amplos 
subespaços em alternância de grande luminosidade, respectivamente, Agricultura Urbana: Hortaliças, Agricultura 
Urbana: Biodiesel, Relvado: Solário com espaços mais densamente sombreados como Parque das Nascentes, 
Bosque do Cerrado, Pomar das Mangueiras e Frutíferas.
A porção Norte do eixo principal do Parque (orientação Leste) agrega os espaços performáticos ou programáticos, 
para os quais se associa maior intensidade de uso. São: o Circuito de Cooper (pista) com equipamentos de ginástica; 
as quadras de esporte: 3 Poliesportiva, 3 de Vôlei de Praia, 2 Futebol Society (essas na porção Sul); o Jardim dos Senti-
dos, com uso de espécies ou ambiência de estímulo à percepção sensorial; o Jardim das Pedras, espaço sensitivo 
para onde se pretende sejam dispostas matacões e afloramentos rochosos com ambiência estética e performática; 
e os 3 amplos Espaços Programáticos: O primeiro para prática de skate e esportes urbanos + equipamentos de ginás-
tica para deficientes físicos, quiosque, lanchonete, sanitários e vestiário; o segundo para o Parquinho Infantil, com 
equipamentos de estímulo sensorial e participativo; o terceiro o Cinema ao Ar Livre e outras apresentações abertas.
A solução de projeto do Parque Urbano do Paranoá procura incorporar toda a vegetação de porte possível ou 
transplantá-la dentro do próprio parque. Alguns programas anexados, como a Escola de Horticultura, Orquidário do 
Cerrado são sugestões que podem ser agregadas à solução e ao programa especificado no Termo de Referência 
do Concurso, mas reiteramos que nossa solução como Estudo Preliminar se sustenta sem esses programas. O Plano 
de Massas apresentado na folha 1 se abstém de representar a matriz de caminhos de pedestres que interconecta os 
subespaços do parque, apresentados nas visualizações em escala mais apropriada. O parque, previsto articulado 
com o entorno possui todos os acessos pertinentes à continuidade do sistema viário do qual faz parte e ao qual 
se articula. 


