
A área destinada ao Parque Urbano do Paranoá se caracteriza por quase
uma total ausência de programas destinados ao lazer e a recreação para
o bairro mais próximo, apesar da presença de edifícios de natureza
pública nas proximidades e mesmo dentro do terreno, como no caso de
uma escola.
Há também uma indiferença da área em relação as peculiaridades
ambientais da APA onde se localiza - APA do Lago Paranoá -, bem como,
em termos de continuidade, das que estão em volta: as APAs - Cafuringa,
Bacia do Rio Descoberto, Planalto Central, Bacias dos Córregos Gama e
Cabeça de Veado, São Bartolomeu - e parques - Nacional de Brasília.

A estratégia geral do projeto para a área em questão relativo ao contexto onde se insere contempla
estas duas particulariedades.
Num primeiro momento, a área é projetada levando em conta seu potencial para dar continuidade
ao ecossistema ambiental existente na área, seja pela escolha das novas espécies vegetais a serem
plantadas, todasdo bioma do cerrado, seja pela manutenção e potencialização dos eixos visuais em
relação ao entorno imediato.
Para tanto, foi projetado um eixo que tem seu ponto final nas ruínas da igreja São Geraldo com a
finalidade não apenas de organização do programa funcional, mas também de apontamentos
visuais para a paisagem em volta assim como da distribuição das especies vegetais.
Ao mesmo tempo, o programa, uma vez distribuído ao longo deste eixo, constrói uma relação de
continuidade entre edificios e desenho urbano, através da alteração, ainda que de modo simples, da
topografia do terreno, construindo mirantes dentro da área de intervenção e alargando os passeios
externos a área para redimensionar as relções interiores e exteriores com o bairro.

Há presença maciça de coqueiros e
vegetações exóticas [ou que não são do local
originalmente], de acordo como Termo de
Referência do Concurso devido a ocupações
anteriores, o que faz com que em termos de
fauna e flora, a área de intervenção seja
isolada do bioma cerrado regional como um
todo.

Três foram os elementos paisagísticos usados na área de
intervenção a fim de inserí-la no bioma regional: o cerrado.
Primeiramente, dois tipos de plantas do bioma cerrado:
semidecíduas e higrófilas. As semidecíduas, árvores que perdem
folhas na estação do inverno,escolhidas são o  Ipê  Amarelo, Ipê
Branco, Ipê Roxo, Eritrina Mulungu, Quebra Machado do Cerrado.
Depois, recomposição da mata ciliar a ser feito com a vegetação
higrófila, como demandado pelo próprio Termo de Referência do
concurso.
E finalmente, as pedras colocadas segundo os critérios históricos
e estéticos. No caso do critério histórico, as pedras foram
posicionadas próximas aos locais onde estão as ruínas das
edificações que ali foram construídas e hoje marcam a memória
da comuidade do Paranoá.  Inclusive, estas fazem parte do
sistema de sinalização e identificação dos espaços na implantação
das trilhas interpretativas.Já o desenho destes elementos, por sua
vez, que organiza a disposição destas pedras e territorializa esta
história, acompanha o que foi feito para a vegetação.

Levando-se em conta o Termo de Referência,
que estipula no projeto soluções que
contemplem a sustentabilidade ambiental em
termos do uso e reuso das águas pluviais, foi
percebido que a área tem um grande
potencial para tal. Tendo em vista a
vegetação de cerrado proposta para
implantação, assim como o uso da área como
espaço público para atividades de lazer e
recreação, a água tornou-se um importante
elemento articulador.

As águas provenientes da chuva serão
captadas pelos " receptores pluviais"
instalados ao longo da área, sendo
armazenado em reservatórios nas lajes
superiores dos edifícios. Estas não passarão
por qualquer tipo de tratamento, sendo
usadas no parque para: irrigação da
vegetação higrófila implantada e nos vasos
sanitários para descarga de resíduos.

As águas limpas, provenientes do sistema de
abastecimento da cidade e região, virão de
uma caixa d´água central localizada na
guarita de acesso ao parque. Será utilizada
nos banheiros e outras edificações do parque,
para beber e nas fontes e aspesores
distribuídos ao longo do eixo central.

As trilhas interpretativas são
de central importância para o
projeto como um todo, tendo
em vista a paisagem em suas
dimensões ecossistêmicas, a
saber, flora, fauna e águas, do
ponto de vista cultural e visual.

No caso da flora, a trilha interpretativa foi
organizada a partir do desenho da intervenção
na área. Ou seja, ao longo do eixo central, no
qual se localizam as espacialidades e
programas do parque, estão organizadas os
diversos tipos de vegetação semidecíduas.
Paralelo ao eixo central, uma placa de aço, no
piso de cimento projetado será instalada uma
placa de aço escovado contendo informações
pertinentes relativas as características de cada
tipo vegetal, relacionando-as inclusive a
diversas regiões próximas de modo a consolidar
a imagem do parque como parte de um
ecossistema maior.

No caso da fauna, no playground, foram
feitos bancos em cimento em forma das
patas de diversos animais típicos do
cerrado. Neste serão instaladas placas de
aço escovado contendo informações
sobre estes animais e sua presença na
região.

No caso das águas, a fim de fazer com
que o público entenda a questão em sua
dimensão sistêmica dentro do parque,
tendo em vista que a água da chuva é
reproveitada, nas paredes das
edificações que se utilizarem deste tipo
de água, haverá uma sinalização junto a
um texto informativo a respeito da
questão.

No caso da paisagem cultural, esta diz
respeito a memória da comunidade do
Paranoá no que tange as edificações que
ilegalmente já ocuparam a área.
Através de levantamento de cartas
cartográficas das décadas de 70 e 80 no
site da SEDHAB (www.sedhab.df.gov.br),
percebeu-se que a área fora ocupada
anteriormente e é intenção do projeto
marcar tal ocupação, como monumentos a
memória do local, juntamente com a
própria ruína da igreja São Geraldo em
processo de revitalização. Pretende-se
assim marcar no território a memória
daqueles que já desapareceram com o uso
de pedras, sendo que algumas conterão
informações sobre os antigos moradores -
o que será feito depois com a ajuda de
historiadores e a própria população local.

No caso da paisagem visual, dado pela
inserção da área na APA Paranoá e
vizinhança a outras, como o Parque
Nacional de Brasília, a APA das bacias
doscórregos Gama e Cabeça de Veado, e
APA da bacia do rio São Bartolomeu,
tomou-se como central construir mirantes
que possibilitassem tal visualização da
inserção do próprio parque num
ecossistema maior.
Por isso, nas bordas do piso de cimento,
serão instaladas placas de aço escovado
contendo informações sobre cada uma das
APAs fronteiriças ao parque.
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alargamento
passeio

mirante

reservatório
para água pluvial

receptores
pluviais

caixa d´água
(água limpa)

trilha interpretativa - paisagem
visual
placas de aço escovado
chumbadas no piso
contendo infromações sobre a
paisagem
visual dada pelas APPs e parques
limítrofes ao
parque

Trilha interpretativa - flora
placa de aço escovado
chumbada no piso
contendo informações
sobre a vegetação específica

trilha interpretativa - paisagem visual
placas de aço escovado chumbadas
na rocha contendo informações sobre
a comunidade do Paranoá que ali não mais
habita

trilha interpretativa - reuso da água
placa de aço escovado
chumbada na parede da edificação
que a utiliza como meio de indicar
os modos de reutilização da água pluvial

trilha interpretativa - água limpa
placa de aço escovado
chumbada na parede da edificação
que a utiliza como meio de indicar
os caminhos da água limpa, desde
a caixa d´água
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O traçado destinado aos pedestres tira partido
dos caminhos já existentes - o que, por sua
vez, significa, em termos de traçado, vias que
não chegam a lugar algum.
Estas foram pensadas para serem
completadas pelos próprios usuários, ao
caminharem pelos gramados e redesenharem
novos caminhos e conexões.
Já o caminho central, articulador de
programas do parque, conecta a entrada do
parque a ruína da Igreja São Geraldo, sendo
que seu material é o ladrilho hidráulico.

A ciclovia, tal como o  traçado destinado aos
pedestres, tira partido dos caminhos já
existentes.

O traçado para os automóveis tem como
principal objetivo articular uma rede de
abastecimento de produtos e materiais para
as edificações destinadas a atender ao público
do parque, ou seja, lanchonete, restaurante,
cafeteria, centro cultural e a própria ruína da
igreja São Geraldo.
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FASE1 FASE2 FASE3 FASE4

Num primeiro momento, far-se-á a
recomposição da mata ciliar juntamente com
a implantação da vegetação do cerrado de
forma a dar continuidade do bioma da região.
As vias e caminhos existentes serão mantidos
e outros mudados conforme projeto como
forma de fazer com que o parque torne-se
mais atrativo e para que ele comece a se
adaptar a um novo desenho funcional.

Na FASE 2, será implantado o grande eixo
que liga a área próxima a Casa de Ervas a
ruína da Igreja São Geraldo, de forma a
preparar a área para os novos programas de
lazer e recreação a serem implantados
conforme projeto. O único edifício a ser
instalado será a Administração.

Na FASE 3, serão implantados os mirantes e
praças ao longo do grande eixos articulador
do projeto como forma de fazer com que o
parque adquira uma nova organização e
funcionalidade, expandindo suas
possibilidades de lazer.

Na FASE 4, serão implantados os edifícios,
que transformarão o parque não apenas
numa opção de lazer, mas também de cultura
e educação.
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CORTE TÍPICO DOS EDIFICÍOS

CORTE TÍPICO DOS RECEPTORES PLUVIAIS

CORTE TÍPICO DAS DUCHAS

DIAGRAMA DE 
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