PLANTA GERAL
A perimetral da área preservada citada se apresenta na forma de
uma trilha sinuosa, naturalista, que segue os limites da vegetação
preservada e ao longo da qual serão implantados espécimes
nativos do cerrado. É a trilha educativa, feita para passeios
contemplativos, de onde se pode observar grandes painéis naturais
de murunduns e veredas. Totens explicativos se ocuparão de
instruir as pessoas do cenário observado.
Essa trilha tem suas dimensões reduzidas, e é dedicada apenas ao
passeio de pedestres, observada a adaptação para portadores de
necessidades especiais.
As árvores que serão implantadas ao longo dessa e das outras
trilhas serão responsáveis pelo sombreamento dos passeios. Das
árvores que serão manejadas, grande parte são frutíferas, de forma
a fornecer alimento aos pássaros e aos visitantes. Trata-se de um
pomar do cerrado. As espécies que acompanham as trilhas foram
localizadas de maneira a tornar a trilha bastante diversificada pela
floração e frutificação ao longo do ano, sempre utilizadas em
grupos para que suas características sejam ressaltadas. As áreas
que foram substraídas da poligonal do parque, no lado sul, terão
bloqueio visual com utilização de cerca viva constituída de espécies
de arbustos.
Nas áreas periféricas degradadas estão previstas algumas espécies
não nativas, mas bem adaptadas, devido ao apelo ornamental da
diversidade vegetal dentro do parque. São espécies comumente
utilizadas com sucesso pela Novacap nos espaços públicos de
Brasília.
Os espaços degradados que não forem ocupados pelas instalações
do parque serão transformados em gramados abertos aos
transeuntes para as mais diversas atividades.
Com essa proposta o projeto aproxima a comunidade da variedade
e riqueza do cerrado.
Um complexo de trilhas, com diferentes funções (esportiva,
contemplativa, educativa), mas interligadas, proporcionam acesso à
todas as instalações do parque e às áreas externas.
O parque comporta uma pista de cooper e outra para bicicletas que
correm em paralelo. Elas estão no mesmo nível, mas separadas por
um canteiro gramado para a segurança dos diferentes usuários.
Ao longo dessa pista estão dispostas as instalações do parque.
Cada segmento da comunidade foi contemplado com uma espécie
de praça: A praça das crianças com o playground, a praça para a
juventude com o “skate plaza”, a praça para os idosos com o centro
de convivência, e a praça da superação, onde está o circuito para
pessoas com deficiência.
Todas as praças são adaptadas para pessoas com necessidades
especiais e contam com o apoio de um quiosque de alimentação e
de sanitários.
A Praça da Juventude (ítem B) conta com um complexo para a
prática do skate. Ela ficou isolada na porção noroeste por causa do
barulho e para prevenção de acidentes por se tratar de um esporte
radical. No local há um quiosque de alimentação, um quiosque com
sanitários e 3 paraciclos.
O Ponto de Encontro Comunitário (Item C) constitui a Praça da
Melhor idade, focada na necessidade dos Idosos e com aparelhos
específicos para esse seguimento. Ela fica em uma área de central
que é a confluência de várias trilhas para facilitar o acesso às outras
instalações do parque. Conta com vagas reservadas há poucos
metros. Os aparelhos serão removidos da área onde está o
playground para que não haja indução das crianças aos aparelhos
psicomotores. Em um espaço contíguo está o Circuito de Ginástica
para pessoas com deficiência. Esse espaço foi denominado a Praça
da Superação. Ele é apoiado por um quiosque de alimentação e
outro com sanitários adaptados.
No intuito de aproveitar as instalações já existentes, uma segunda
quadra poliesportiva foi locada ao lado da que já existe no local
Duas quadras de vôlei de areia também serão implantadas e os dois
campos de futebol gramados serão restaurados.
Esse complexo esportivo está disposto ao longo do eixo referencial
que corta o parque, e conta com um quiosque de alimentação, um
quiosque de sanitários e um circuito inteligente de
condicionamento físico.

A Praça da Criança (Item G) conta com os equipamentos do
playground existente e prevê a implantação de um Parque Infantil
Inclusivo com brinquedos adaptados para crianças portadoras de
deficiência.
Foi previsto um espaço para piqueniques (Item H) com mesas e
mobiliário fixo, além de um pergolado com trepadeira para prover o
usuário de sombreamento.
As árvores não nativas existentes serão mantidas. São árvores
frutíferas que fornecem sombra e alimento para os pássaros e para
os visitantes. Sob essa sombra, e resguardada a Área de
Preservação Permanente, serão implantadas churrasqueiras com o
mesmo mobiliário fixo da área de piqueniques.
Conforme o programa de necessidades há ainda o Espaço de
Encontro, Educação e Cultura e à Administração do parque.
Todas as instalações preveem iluminação específica de forma a
possibilitar o uso noturno.
Há ainda um anfiteatro para cerca 2000 pessoas (ítem K). A
inclinação do palco e das arquibancadas segue a inclinação natural
do terreno e prevê a possibilidade de expansão para até 3000
pessoas. Essa zona de provável ruído foi locada a uma distância
suficiente para garantir o a tranquilidade do abrigo de idosos, em
uma área de acesso fácil e próxima a vagas de estacionamento.
O projeto optou por dispor de todas as vagas de estacionamento na
periferia do parque. Ao todo são 750 vagas, 20 vagas
dimensionadas para portadores de necessidades especiais e 3 vagas
para ônibus. Todas as vagas são arborizadas e ligadas a uma calçada
que dá acesso às instalações. São quatro as entradas pelas quais se
pode aceder ao parque. Uma em cada face da perimetral. A
intenção é diminuir as zonas de calor e de concentração de gás
carbônico dentro do parque.
A estrutura do estacionamento existente no interior do parque será
mantida, mas terá sua função alterada. Uma parte deu espaço à
pista de aeromodelismo (ítem I), e para isso vai ser reformada e
receber pintura adequada. Ao redor da pista foi prevista vegetação
de baixo porte, que não ofereça prejuízo à atividade. A outra porção
terá uso flexível. Ela servirá ao Detran e a uma eventual
necessidade de estacionamento, bastando para isso uma
combinação de horários. Ela vai receber nova pintura e redefinição
da posição das vagas para atender às necessidades.

