
PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA

1. SITUAÇÃO ATUAL

Localização do Parque Urbano e Vivencial do Gama
em relação ao Plano Piloto de Brasília.
Fonte da Imagem: SITURB e SEDHAB.

O Parque Urbano e Vivencial do Gama localiza-se na porção
norte de Gama, cidade situada a cerca de 30 km do Plano
Piloto de Brasília, em uma zona urbana consolidada.

O Parque ocupa uma área de aproximadamente 530.000 m2,
apresentando em seu interior alguns trechos de áreas de
preservação permanente junto a nascentes, além de campos
de murundus, típicos do cerrado.

Atualmente há na área do parque quatro campos de futebol
não gramados, uma quadra poliesportiva, equipamentos de
ginástica, um estacionamento e uma pista de aeromodelismo. 
Na porção norte do parque, há quatro chácaras irregulares e 
na porção sul, algumas construções cuja ocupação será
regulamentada. No entorno próximo há uma feira permanente
e construções de uso predominantemente residencial, além
do denominado «Estádio Bezerrão». Há também várias
escolas (públicas e particulares), duas delegacias de polícia e
dois centros de saúde, sendo a região bem servida por ônibus.

Chácaras existentes que serão removidas para a implantação do parque.
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Inserção do Parque Urbano e Vivencial do Gama na malha urbana. Observe-se como é
expressiva a área ocupada pelo parque em relação ao tecido urbano. O parque é circundado
por vias em todos os lados e fica nas proximidades da Área de Preservação Permanente do
Córrego da Serra e da Área Rural Remanescente Ponte Alta Norte. Fonte da Imagem: SITURB
e SEDHAB.

Da paisagem que se pretende preservar, destacam-se os campos
de murundus e as veredas em que sobressaem buritis.

Campo de Murundus - a beleza do cerrado a preservar.
Fonte: SEDHAB.
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Chácaras irregulares que serão removidas.
Fonte: SEDHAB.

Estacionamento atual.
Fonte: SEDHAB.

Campo de Futebol existente no local.
Fonte: SEDHAB.

Equipamentos existentes.
Fonte: SEDHAB.

A paisagem das veredas com buritis em destaque.
Fonte: SEDHAB.

BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal

Concurso Nacional de Estudos Preliminares
de Arquitetura e Paisagismo para o 
Parque Urbano e Vivencial do Gama
Região Administrativa II - Distrito Federal.
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