
PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO GAMA

5. CONSTRUÇÕES (ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS)

EDIFÍCIO EDUCAÇÃO E CULTURA SEDE ADMINISTRATIVA QUIOSQUE E GUARITA

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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O edifício que concentra espaços de encontro, educação e
cultura foi pensado como um espaço amplo, com poucos
compartimentos, que correspondem a divisórias indispensáveis.
A entrada principal dá para a área de exposições - concebida
como um grande espaço que possibilita disposições variadas
de obras e painéis. À direita desta, ficam as oficinas, em uma
área muito iluminada, com uma bancada extensa apropriada a
usos diversos. Nesse espaço, poderão ser distribuídas mesas
segundo o arranjo desejado e de acordo com os objetivos de
mestres, alunos, monitores e visitantes. A sala de coordenação
fica logo após as oficinas, na extremidade do edifício, em um
local mais reservado, junto à sala de leitura, que está separada
da área de exposições e do espaço multiuso por uma parede
mais baixa, de tijolo de vidro, para assegurar uma boa
iluminação na área central. A sala de leitura possui uma janela
mais ampla que, ao mesmo tempo que favorece a iluminação
natural para o desenvolvimento dessa atividade, possibilita a
visualização do parque. Á esquerda da área de exposições,
foram dispostos os compartimentos que requerem menos
iluminação, uma vez que suas aberturas estão na fachada sul -
a sala de projeção, os depósitos, a cozinha e os sanitários.
Estes estão concentrados, buscando-se economia do material 
construtivo. Dois sanitários para os funcionários se abrem para
a área de exposições, enquanto os sanitários públicos
(masculino, feminino e infantil) têm entrada externa. No que diz
respeito aos materiais construtivos, a estrutura do edifício será
de concreto armado e as paredes, de tijolos.

O ponto de partida para o projeto do edifício da sede
administrativa do parque foi a criação de um viveiro circular,
com 18 m de diâmetro, que será gerido pela Administração.
Ao redor do viveiro, em planta circular, foram dispostos o
grande galpão para armazenamento de ferramentas e
equipamentos, que possui portas mais largas pois serve de
passagem para o transporte de mudas e plantas do
viveiro para o parque, a recepção com sala de espera e
ligação direta para a copa, as salas do administrador, dos
técnicos, da vigilância, de reuniões, de consulta e de
primeiros socorros, assim como o vestiário dos funcionários.
Os compartimentos terão as janelas voltadas para o parque e
as portas voltadas para o viveiro interno. Apenas a recepção
e o galpão terão também portas que se abrem para o parque.
Esse edifício será construído, à semelhança do edifício de
educação e cultura, com estrutura de concreto armado e
paredes de tijolo. A cobertura será levemente inclinada,
conformando um alpendre ao redor do viveiro.
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O Quiosque foi projetado em conjunto com os sanitários
masculino e feminino, assim como com o sanitário familiar e
unissex - estando, portanto, este último localizado em área
relativamente próxima do Circuito de Ginástica para pessoas
com Deficiência. Apresenta uma planta com forma de um
quarto de círculo na área do balcão, criando um ambiente
descontraído, onde podem ser dispostas mesas para os
usuários. A construção será erguida também com estrutura
de concreto armado e paredes de tijolo.

A guarita será muito simples: um bloco retangular, mais uma
vez, com estrutura de concreto e parede de tijolo. Mas terá
junto à cabine um pequeno sanitário para o funcionário da
segurança. A visualização será possível de dois lados,
devendo-se dispor a guarita de modo estratégico - com vista
para o parque e para o estacionamento.
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