
PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA

2. PROPOSTA (MEMORIAL DESCRITIVO)

A ideia de um «parque-praça» foi o que norteou este projeto. 
Pensamos em preservar e recuperar as áreas cobertas com 
vegetação e, ao mesmo tempo, promover um uso bem urbano 
em certas áreas já degradadas, sem contudo impedir uma 
intercomunicação de espécies da flora e da fauna.
Desde o início, procuramos trabalhar com o terreno de seu nível
mais baixo a seu nível mais alto, no sentido leste-oeste. 
Demarcamos então as áreas cobertas com vegetação de forma
mais acentuada, e percebemos que uma lacuna na área central
do parque possibilita a criação de um espaço onde podem estar
concentradas algumas atividades.
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Assim, aproveitando o desnível do terreno, o anfiteatro será
implantado nesse espaço, sendo a arquibancada apropriada
também para conversas, estar e contemplação quando não
estiverem ocorrendo apresentações. As outras atividades ou
áreas escolhidas para o espaço central são aquelas que
possibilitam o emprego ou a utilização de grandes áreas
permeáveis: a horta comunitária, a área destinada a pique-
niques, a pista de skate (que estará em meio a uma grande
área ocupada por vegetação) e a área de ginástica,
compreendendo o Circuito de Ginástica (CG), o Ponto de
Encontro Comunitário (PEC) e o Circuito de Ginástica para
Pessoas com Deficiência (CGPD), compondo uma pequena
Academia ao Ar Livre.
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Todas essas áreas serão interligadas por rampas suaves e
iluminadas, que darão ao parque um efeito especial à noite
em função do traçado sinuoso adotado. No espaço ocupado
atualmente pelas chácaras, serão retiradas as construções e
todo elemento construído adicionado pelo homem, mas as
árvores permanecerão, mesmo as exóticas, que irão compor
a paisagem junto à vegetação nativa. A nascente será
protegida e preservada. Pensamos ainda na criação de uma
trilha interpretativa que passará por esse espaço para que o
usuário possa identificar as espécies do cerrado e as
espécies exóticas.
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Essa trilha servirá também para o transporte de mudas
criadas no viveiro junto à Sede Administrativa. Na parte mais
baixa do parque, na porção oeste, além da Sede serão
implantados (ou reordenados) o estacionamento, uma das
guaritas, o quiosque (conjugado a sanitários públicos), a
ciclovia, a via para cooper, o campo de futebol gramado,
as quadras poliesportivas e de vôlei de areia e a pista de
aeromodelismo. O painel informativo contendo o histórico do
parque ficará próximo à trilha interpretativa e à Sede, e o
paraciclos ficará perto da ciclovia. Junto ao estacionamento,
pensamos em implantar uma sequência de aléias de
buritis.
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Na porção leste, haverá outro estacionamento, com vagas
especiais para carga e descarga e área para embarque e
desembarque de ônibus escolares e de turismo. Perto deste
estacionamento ficarão o ponto de coleta seletiva de lixo e
a Segunda guarita. O Parque Infantil Inclusivo (PII) ficará na
área onde atualmente se localiza o playground, que deverá
ser revitalizado. Perto do Parque Infantil, ficarão o Espaço de
Encontro, Educação e Cultura e o Ponto de Observação para
o Corpo de Bombeiros, além de uma fonte que deverá jorrar
água do chão, com finalidades lúdicas e estéticas.

Um «parque-praça» bastante significativo no espaço urbano,
seja pela variedade de usos e funções, ou pela possibilidade
de preservação da vegetação existente. Isto é o que se
pretende criar com este projeto.
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Com relação aos resíduos produzidos na construção dos
edifícios, estes ficarão, após uma seleção, no depósito de
apoio às oficinas e em recipientes localizados nestas, para
produção de artefatos pela comunidade - objetos, móveis,
esculturas, entre outros. Trata-se de um material que pode
ser reaproveitado pela comunidade local.

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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Pensamos ainda na criação de alguns lotes na porção sul do
parque, onde atualmente existe uma quadra de futebol entre
construções, para as famílias das chácaras que serão
desapropriadas na porção norte. Assim a adaptação ao novo
lugar de moradia se daria de modo mais ameno.
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