
MEMÓRIA
A revisão bibliográfica e a pesquisa histórica dos registros existentes 
sobre a chegada dos primeiros trabalhadores para a construção de Brasí-
lia, iniciada pelas obras da Barragem do Lago, dimensiona a legítima gran-
deza da Vila Paranoá. A imersão no universo humano dos pioneiros da 
nova capital orienta a proposta para o Zoneamento dos usos do Parque Vi-
vencial do Paranoá. 
Interpretando a lógica espontânea que traçado original e as dinâmicas das 
rotinas da vila precursora, a vocação hierárquica para o sistema viário 
sugerido é descoberta, através do traçado geométrico que alude ao sím-
bolo matemático do infinito; homenagem às vias originais e metáfora ao 
ciclo intermitente entre o passado e o futuro, dimensões que o Zonea-
mento sugerido alia. As características ambientais do sítio, os potenciais 
urbanos contemporâneos, a recuperação e a preservação da memória, o 
resgate da auto-estima e o fomento cultural são premissas para esta pro-
posta inclusiva, valorativa e prioritariamente dirigida aos pioneiros, de-
scendentes, jovens moradores do Paranoá, turistas e demais habitantes 
do Distrito Federal, todos convidados ao uso e apropriações do espaço 
público. 
O Parque pressupõe uma rede complexa de inter-relações onde o el-
emento construído é fundo, sendo a paisagem a figura. O Zoneamento 
organiza-se através de sete pólos com usos preponderantes, porém inten-
cionalmente permeáveis: Parque Linear, Pólo Ambiental, Pólo da Memória, 
Pólo Institucional, Pólo de Lazer, Pólo de Negócios e Empreendedorismo e 
Pólo Paisagístico, funcionalmente subdividido.  
O Parque Linear promove a  recuperação da rua como espaço de vivência 
urbana, condição necessária à humanização da cidade e fortalecimento 
dos sentimentos do aers publica. O calçadão margeando a Rua do Parque, 
inaugura uma nova centralidade, voltando-se para a cidade do Paranoá e 
intensifica a proximidade física com os importantes equipamentos urba-
nos: Fórum, Hospital Regional, Cras, Federação dos Bandeirantes do 
Brasil, Centro de Ensino do Paranoá, Instituto de Educação São Judas 
TTadeu, sugerindo-lhes oportuna extensão. Marcando o acesso principal de 
pedestres, situado à cota mais alta do calçadão, o Mirante Urutau, obser-
vatório desenvolvido em patamares, é convite à privilegiada contemplação 
do parque. A norte do mirante, o edifício da biblioteca, de arquitetura pun-
gente e criativa, fortalece a cultura como catalisadora do processo perma-
nente de desenvolvimento humano, no qual a leitura envolve, encanta e 
transforma os destinos. O anfiteatro, contíguo à biblioteca é o espaço 
democrático para as manifestações artísticas e culturais da população.  
Entremeando o entremeando a biblioteca e a escadaria, dispõe-se o mural 
do grafite, no qual as cores, as formas, as temáticas e semânticas preferi-
das refletirão o imaginário da cultura urbana do Novo Paranoá. A sul, 
cinqüenta quiosques demarcam os espaços da feira permanente de arte-
sanato, cujo rodízio de tipologias vivifica a vocação comercial dos mora-
dores e é vitrine turística da produção local. O calçadão, sempre planejado 
com faixas de domínio do pedestre, áreas verdes e Ciclovia, ao longo do 
seu percurso,  também distribuí playgrounds, equipamentos de ginástica, 
espelhos d’água com fontes para os folguedos infantis nos dias mais 
quentes.  
Na área periférica do Pólo Ambiental, a Casa das Ervas marca o primeiro 
acesso secundário de pedestres, cujo contato ocorre através de um jardim 
de plantas medicinais do cerrado, tradição que intensifica as relações de 
proximidade e vizinhança.  Integrando o primeiro conjunto de equipamen-
tos do Pólo, loca-se o Orquidário e o Viveiro de Mudas de Espécies Nati-
vas, que através do comércio, estimulam a conservação do Bioma do Cer-
rado. Na zona interna do Pólo, a Escola de Preservação Ambiental, con
solida o ensino formal como importante fonte primária de conhecimento 
crítico, apropriação consciente, desenvolvimento profissional, recupera-
ção da memória, resgate da identidade e da auto-estima; todos fatores 
fundamentais ao fortalecimento da cidadania. Pontos de esportes ambien-
tais e trilhas ecológicas conduzem às áreas das nascentes, onde por meio 
de visitas guiadas, contata-se a atmosfera dos planos de preservação dos 
ecossistemas frágeis.
O Pólo da Memória é composto pelo Memorial dos Pioneiros, pelas Ruínas 
da Escadaria da Igreja de São Geraldo e pelas instalações escultóricas 
difusas, que incorporam a caixa d’água como elemento de composição. 
Fios de água acompanham um trecho do desenho urbano da vila histórica. 
No entorno das ruínas, ocorrem as missas campais. Também delimitada 
por um fio d’água, a planta baixa da igreja original é sugerida, como um 
símbolo que convida à reverência do espaço onde existiu a segunda igreja 
mais antiga do Distrito mais antiga do Distrito Federal.  A Igreja não é materialmente reconstruída 
sobre o espaço tombado pela Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico 
do Distrito Federal (DePHA); mas, unificada à própria paisagem, que 
também testemunhou e permanecerá integrando os ritos sagrados. Qua-
resmeiras roxas marcarão o calendário cristão, celebrados pelo perfume 
dos lírios do campo. A reverência ao passado é também vislumbre para as 
estações da natureza e, assim, para o futuro. 
O Pólo Institucional abriga o novo edifício sede da administração, o galpão 
de 80,00m², o Pomar de espécies nativas e os Espaços de Múltiplos Usos. 
Neste espaço, a arquitetura flexível visa fomentar o uso misto das edifica-
ções. Abrigo para as Plenárias Populares de Gestão Participativa do 
parque. A entrada do pomar, que se propõe extensão dos quintais dos mo-
radores responsáveis pelo plantio das mudas, um playground sob cara-
manchão é o lúdico atrator de oficinas de reeducação alimentar. Cultivo de 
espécies nativas do bioma do cerrado observando a adequação de espé-
cies avaliadas nas documentações oficiais da Embrapa e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Linhas do plantio seguem a orien-
tação perpendicular ao declive, seguindo as curvas de nível. Espaçamento 
geral de 7,0m em formato triangular, pote ncializando o aproveitamento da 
área. Cercas vivas a Leste, protegendo as mudas inicia dos ventos pre-
dominantes. Sombreamento planejamento da altura do porte decrescente, 
do centro para periferia do círculo, de 75,00m de diâmetro.
O Pólo de Lazer reúne o popular e o erudito. Voltados para o lago, próximo 
ao terceiro portão de acesso de pedestres, com vista para o pôr-do-sol e 
para o plano piloto, dois Restaurantes Panorâmicos, com arquitetura bio-
climática, conecta-se ao parque através de uma laje jardim, encontrando a 
área de piqueniques, com churrasqueiras sob árvores frondosas e genero-
sos bancos. Também nesse Pólo, o cinema a céu aberto é palco para 
filmes, encenações, shows de música, programas que integram diversos  
estratos sociais.
O Pólo de Negócios e Empreendedorismo organiza-se sob as bases da 
sustentabilidade humana: ecologicamente correto, economicamente 
viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Sede da associação dos 
artesãos. Oficinas profissionais, auditórios e espaços flexíveis, que 
repetem a ousada coberta de estrutura metálica modulável, que confere 
identidade às soluções arquitetônicas para os programas preexistentes. 

O Pólo, ainda alavanca a vocação comercial local, conforme, os dados do 
Codeplan GDF., através do  Empório de produtos beneficiados advindos 
do pomar, geléias, licores, doces etc. Incentivos ao comércio. 
O Pólo O Pólo Paisagístico distribui-se em vários pontos do parque, transcen-
dendo os seus limites.  Nas testadas Sul e Oeste, como prenúncio de uma 
generosidade compositiva, canteiros ornamentam as vias limítrofes com 
forrações e bordaduras compostas por arbustos, subarbustos, gramíneas 
e herbáceas do cerrado. Composição florística de aglomerados cromáti-
cos obedecem ao planejamento do período de floração, assegurando aos 
observadores e usuários cores em todas as estações do ano: Floradas 
brancas, amarelas e lilases, laranjas e vermelhas. A composição formal se 
adequada à topografia, cujos desvios para preservar a vegetação exis-
tente, contribuem para a definição do desenho geométrico. Trepadeiras 
emolduram os portões de acesso do parque, algumas apresentando 
período de florações que coincidem com festejos brasileiros.  O jardim 
acesso principal veículos, é composto pelas escultóricas Paineiras do Cer-
rado e bordaduras de chuveirinho e sempre vivas. Ao se desprenderem 
das pontas de galhos das paineiras,  a paina espalham uma forração 
prateado à sua volta. A proposta para a Área das nascentes integra ár-
vores pioneiras e secundárias, na proporção de 70% espécies de sol com-
binadas com 30% de espécies de sombra. São sugeridas espécies de re-
conhecida eficácia na recuperação de áreas degradadas. Na Mata de Gale-
ria, nas áreas mais próximas à linha d’água, distribuí-se o buriti, a sucupira 
branca, a pindaíba, além de espécies epífitas, principalmente orquídeas. O 
Paisagismo sugerido visa a amenização do microclima, a qualidade esté-
tica da paisagem, a atração de pássaros silvestres e insetos polinizadores, 
a educação ambiental, a proteção do solos, o fomento turístico. Foram in-
cluídas espécies ameaçadas de extinção, constantes das listas do Plano 
de ação nacional para conservação das cactáceas. Priorizou-se ervas 
perenes ou anuais, como as Iridaceaes. Com base em estudos Etnobotâni-
cos, forma incorporados recursos vegetais com finalidade terapêutica, for
talecendo antigas tradições, reconhecidas pela Farmacologia moderna.
Como princípios de sustentabilidade, implementa pequenas usinas de 
compostagem, coleta seletiva, reuso da água, oficinas de reutilização e re-
ciclagem de materiais, bem como demais diretrizes norteadas pela   
Agenda 21, como Educação para a Erradicação da pobreza, mudanças do 
padrão de consumo, promoção da saúde e integração entre meio ambi-
ente. A gestão dos recursos naturais promove ações de combate ao des-
matamento, proteção da atmosfera, controle de ecossistemas frágeis, 
promoção do desenvolvimento dos resíduos sólidos etc. As 
políticas de gestão, visam ainda o fortalecimento do papel dos 
principais grupos sociais, associações comerciais e de artesão, 
ONGs , autoridades locais, grupos de jovens, dentre outros. Par-
cerias Público Privado alavancarão os recursos financeiros para 
a promoção de ações. 
O Sistema Viário diálogo com a malha viária circundante. O leito 
permeável de circulação de veículos conecta os novos equipa-
mentos às Estruturas públicas do Paranoá Velho, sugerindo 
fluxos e permanências. O Plano de Mobilidade articula fluxos de 
pessoas e mercadorias com o estatuto da permanência, enten-
dido como apropriação e fruição dos espaços públicos, das am-
biências locais e do conjunto arquitetônico de valor cultural. Pri
orizando a permanência, o desenho viário foi considerado como 
instrumento de materialização do ordenamento, atribuindo clara 
prioridade aos modos não motorizados disponibilizando-lhes tra-
jetos mais curtos e condições de deslocamento de qualidade se-
gurança, conforto e humanização.
Como diretrizes de mobilidade e acessibilidade urbanas, o par-
tido garante o acesso amplo e democrático ao espaço de forma 
segura, socialmente inclusiva e sustentável. Vias com declivi-
dade máxima de 2% e hierarquia que privilegia Rotas e Percur-
sos da Memória. Em todo o projeto é rigorosamente observados 
os marcos do Edital e parâmetros construtivos do Termo de 
Referência, bem como as disciplinas de Acessibilidade Univer
sal de pessoas com deficiência, a Lei Nº 10.098, de 2000 e as 
Normas Brasileiras.   O projeto é concebido a partir da su-
pressão de barreiras e obstáculos construídos. Quanto aos equi-
pamentos gerais, 5% (cinco por cento) são adaptados e identi-
ficádos para possibilitar sua utilização por pessoas com defi-
ciência ou com mobilidade reduzida, tanto quanto tecnicamente 
possível. Em todas as áreas de estacionamento de veículos 
serão reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transpor-
tem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de loco-
moção, em número equivalente a dois por cento do total, garan-
tida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as es-
pecificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as 
normas técnicas vigentes. Todos os edifícios dispõem de, pelo 
menos, um banheiro acessível. Os locais de espetáculos, confer-
ências, aulas e outros de natureza similar são prevêem espaços 
reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de 
lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e 
visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo 
a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunica-
ção.
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