
caminho à passagem fluida, que cruza os murundus em seu ponto mais estreito e cria um 
campo de visão generoso.  Assim a malha em colméia que se desmancha gera contraponto 
entre o preservado e o urbano habitado.

A ampla paisagem dos murundus, na região central do parque, é tida como grande poten-
cial para criação de uma identidade e delicado evento para o parque, gerando a preserva-
ção vivenciada, que não afasta, mas convida o pedestre a vivenciá-la e entende-la. 

Murundu

A opção por delimitar os murundus na sua extensão principal com a “mureta” de pedra 
rachão não impede seu crescimento lateral, ainda que inócuo, pois o curso d’água se man-
tém na direção nordeste-sudoeste (NE-SW) e direciona sua aglomeração nesse sentido. 
A mureta rústica, permeável e pedregosa afasta a grama e diminui o risco sistêmico de 
barreira física pois induz a observação dos campos através da mesma. Semearemos espé-
cies arbustivas de transição ao longo da “mureta”, a fim de harmonizar o compartimento 
espelho d’água –mureta- murundu, transformando nossa “proteção” em porta de entrada 
e acolhendo sua conservação.

Veredas

Os campos de vereda receberão a grata visita dos buritis, por toda a sua volta, aprovei-
tando as porções de brejo que se concentram na porção norte das nascentes do parque. 
Nomeá-las então de veredas de buriti não será exagero. Plantaremos quase uma centena 
delas entremeadas por manchas de forrações típicas de cerrado.

Vegetação

Selecionamos espécies melíferas que se multiplicam por dispersão pelo vento, como a 
Sucupira Preta, e por dispersão por aves como o Pau Amarelo, para que o parque na sua 
maturidade tenha geração própria, isto é, as árvores naturalmente germinem dentro dos 
murundus preservados. As espécies frutíferas como o Vermelhão e o Baru convidam aves, 
morcegos e animais silvestres para a festa. As espécies Jatobá do Cerrado e Pequi há mui-
tas décadas fazem parte da culinária do Brasil central. A vegetação é predominantemente 
florífera e comestível como o Araticum e o Murici do Cerrado

TEXTURAS

As belas espécies do cerrado também são trazidas para o parque, como identidade, não 
apenas como vestígios, mas formando tramas e texturas ora densas, ora esparsas para que 
sejam agradáveis ao aconchego e abram clareiras para locais de grandes aglomerações. A 
preservação das nascentes, a água dos brejos, lagos e espelhos d’água ajudam a umidifi-
cação do ar seco do clima do cerrado. A arquitetura com seus desenhos de piso, os cheios 
e vazios dos cobogós e a própria disposição dos edifícios geram geometrias delicadas que 
estimulam, mas não determinam a vivência do parque. Os espaços gerados, o ”entre”, o 
percurso, a visual geram vistas estimulantes que ora se contempla, ora se interage. A soma 
desses elementos que compõem o parque - a flora, a água, a arquitetura e o ar - geram 
uma densidade de atmosfera convidativa à contemplação e ao uso ativo. 

RELAÇÃO DO PARQUE COM O ENTORNO

A setorização foi distribuída de forma com que esse parque seja abraçado pela cidade. En-
tão, em sua porção mais ao lado rural os usos são mais intensos, gerando urbanidade, em 
sua porção mais à cidade seus usos são mais contemplativos, trazendo a natureza para to-

car a cidade e interagir com ela.  

ZONEAMENTO

As áreas de preservação definem o partido paisagístico. O zoneamento direciona as ativida-
des esportivas e contemplativas. A locação das atividades esportivas na porção sul do par-
que segue por estar próxima ao maior adensamento populacional do bairro e aproveitando 
as cotas mais baixas do terreno. Os caminhos e trilhas interativas percorrem todo o parque 
através das árvores, equipamentos urbanos, espelhos d’água e praças.

O murundu será percorrido pelas suas margens  e cortado especialmente por ponte/mi-
rante em estrutura metálica. A ponte encontra-se no ponto mais estreito dos murundus, 
e seus apoios estão fora do seu perímetro de preservação. Alargamentos nas suas bordas 
estimulam a observação dos murundus sem obstruir o eixo de circulação.

O anfiteatro e a administração foram locados próximo ao estacionamento, onde já é ocu-
pado com esta finalidade.Utilizamos nos estacionamentos árvores de crescimento rápido e 
com pouca perda de folhas proporcionando sombreado agradável. Nesta porção do parque 
encontra-se a entrada de veículos automotores e o fluxo principal de carga e descarga.

As ciclovias começam perto do setor esportivo, percorrem o setor norte-noroeste e termi-
nam nas extremidades leste do parque. Este circuito privilegia uma volta mais rápida isola-
da dos pedestres.

Conforme memorial descritivo, foi locado um viveiro-depósito perto do edifício administra-
tivo, contudo, por acharmos de pequena proporção em relação ao parque, locamos outro 
viveiro na parte sul, próximo ao borboletário, orquidário e minhocário. Este viveiro além de 
atender as demandas de manutenção, serviria também como espaço de exposição, divul-
gação e pesquisa do cerrado, além de apoiar a horta comunitária existente neste local.

A acessibilidade está preservada em todo o parque com inclinações máximas de 4.9%, con-
figurando os planos inclinados.

Os passeios para prática de cooper são margeados por vegetação de pequeno porte inte-
grado com vegetação existente,espécies aromáticas  e forrageiras de diferentes texturas. 
Nas vias principais as espécies são maiores, com variação de florada e reunidas por grupos 
de interesse. Nas calçadas da porção norte serão plantadas árvores de folhagem ornamen-
tal, típicas do cerradão, referência ao nosso conhecido Gonçalo Alves.

Na entrada sudoeste do parque, criamos uma praça seca com angicos brancos. Este espaço 
será reservado para prática de artesanatos em geral, integrando a feira livre existente do 
lado externo defronte a entrada.

EXPECTATIVAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS

A comunidade do Gama espera há mais de 10 anos por um parque legítimo. O desenvol-
vimento de um parque destinado a usuários conscientes e responsáveis é uma tendência 
que encontramos em boa parte dos países desenvolvidos. Nesta nova fase que se apresen-
ta o país nada melhor do que Brasília dar o exemplo de como construtores, empreendedo-
res e governo podem utilizar os espaços públicos de maneira mais adequada ao prazer e 
qualidade de vida. A grande maioria dos parques brasileiros não conta com a participação 
de arquitetos paisagistas, e dessas pouquíssimas contam com um projeto adequado ao 
nosso clima e contexto. A exploração dos viveiros pela iniciativa privada em troca de dis-
tribuição de mudas e cursos na comunidade, a exploração dos espaços públicos do parque  

revertidas em ações  de melhorias contínuas são alguns dos exemplos que  podem  ser prati-
cados nos parques que saem do papel e tornam se reais.

FASEAMENTO

O projeto foi dividido em quatro fases prevendo a utilização do parque, o crescimento da ve-
getação e da desapropriação das construções do terreno. Na primeira fase seriam construídos 
os edifícios administrativos, cultural, oficinas e leitura, e o eixo principal de circulação, assim 
o parque teria estrutura para ser aberto. A segunda fase compreende o plantio das vegeta-
ções no setor sudeste, prevendo que até o fim da construção do parque, o porte da vegeta-
ção esteja maior. A terceira fase seria a construção dos equipamentos esportivos e dique e na 
quarta fase seria feito o plantio e caminhos no setor noroeste, aguardando a desapropriação 
necessária.

Na primeira fase o objetivo seria escolher a melhor maneira de integrar os sistemas e mate-
riais construtivos que economizam energia. Estudar as possibilidades de reciclagem dos resí-
duos de reforma e demolição das construções. Levar em conta as regras  de utilização e qua-
lificação dos materiais de construção,principalmente escolhendo produtos sem riscos para o 
meio ambiente. Integrar medidas que permitam o controle dos resíduos do canteiro de obras 
e a redução dos danos (ruído, poeira, lama, etc.)

A segunda fase ocorre o plantio e o amadurecimento das espécies tornando o parque atrativo 
e importante.

Na terceira fase, onde levaremos em conta a maior utilização de energias renováveis, au-
mento da eficiência dos equipamentos que consomem energia e utilização de geradores de 
combustão limpa caso se tenha acesso a esse tipo de equipamento. Buscar como um todo, 
sobretudo nas fases de construção dos diques e espelho d´àgua, reforçar sistemas  que redu-
zam o consumo de água potável.(equipamentos de alto desempenho, controle das redes para 
diminuir as perdas). Prever uma captação de águas pluviais para alimentação dos sanitários, 
limpeza, irrigação, etc.

Levar em conta as coletas seletivas locais, projetando a circulação entre as áreas de armaze-
nagem e coleta.  A organização eficaz da coleta seletiva depende, no entanto, da disponibili-
dade de redes locais de descarte e de utilização dos resíduos inertes, madeira, metais, emba-
lagens e papelões.

1. Malha Urbana 
da Região 
Administrativa do 
Gama
em formato de 
colméia:
desenho 
urbano racional 
concebido a partir 
do olhar distante 
(vista do avião) 
Carência de 
vivacidade  
na escala do 
pedestre.
Falta de 
identidade.

CONCEITO GERAL DO PROJETO

4. A cidade abraçando 
o parque, a ideia 
foi concentrar as 
atividades mais 
urbanas na área 
rural e a área mais 
contemplativa ligada a 
área urbana, gerando o 
contraste, a exceção, o 
respiro.

6. A malha urbana 
losangular é 
interrompida 
pela geometria 
orgânica das áreas 
de preservação. 
o contaponto 
entre o natural 
e o construído 
geram contraste 
e valorização da 
paisagem.

5. O conflito entre 
sensibilidade 
ambiental das áreas 
de preservação 
(murundus, 
nascentes, brejos) 
e a apropriação do 
parque pela população 
com a implantação 
de equipamentos 
urbanos.

7. O projeto não visa 
repetir a concepção 
urbana do Gama. 
A malha do parque 
permite diversas 
escalas e interrupções,  
permitindo a 
setorização e a 
orientabilidade, e 
valoriza  senso de 
escala do pedestre, 
escalas sensíveis.

8. O projeto 
ainda apropria-
se da forma 
losangular na 
escala do edifício 
e do detalhe. 
Reforçando o 
significado do 
parque para a 
os cidadãos do 
Gama.

3. O parque, 
totalmente inserido 
na malha urbana, 
próximo do setor 
central  e no limite 
da área rural.

SENSIBILIDADE 
AMBIENTAL

2. O projeto parte da 
reinterpretação da 
forma abstrata do 
losango,  formato do 
terreno do parque e 
estrutura principal 
da  malha urbana. 
A forma surge 
como elemento 
de identidade 
para o parque e 
consequentemente 
para a cidade.

APROPRIAÇÃO 
DO PARQUE 1 2 3 4 5 6 7 8

do plano da cidade do Gama, que ao se encontrar com o parque se dilui em geometrias 
mais abstratas, compreendidas no contexto mais amplo do parque, quanto ao seu zone-
amento, setorização, organização de algumas espécies de vegetação e áreas de sombre-
amento, porém menos impositivas quanto à escala da apropriação humana, podendo 
gerar grandes possibilidades para identidade, observação e apropriação. O projeto ainda 
apropria-se da forma losangular na escala do edifício e do detalhe, a forma como símbolo 
reforça o significado do parque para a os cidadãos do Gama. Para além do controle cienti-
ficista, o projeto busca a experiência, de percepção e ação, naquilo que é impossível de se 
fixar ou planificar - a paisagem.

PRESERVAÇÃO VIVENCIADA

A racionalidade do desenho urbano que toca o parque é reinterpretada em sua extensão 
em uma malha colmeia até a sua chegada à área rural. Essa malha ao encontrar o elemen-
to murundu, se rompe e se adapta a ele. Ao encontrar o eixo diagonal, se quebra e abre 

Parque Urbano e Vivencial do Gama

“A ação do projeto como um compromisso entre as escalas. A consciência de que o 
projeto é determinado e influencia em muitos âmbitos, para além do qual é concedido 
em razão da mera contigüidade física. A consideração do trabalho do projetista como 
capacidade de translação, de viagem, entre escalas.” Eduard Bru

SENSIBILIDADE AMBIENTAL

A estratégia de intervenção para o Parque Urbano e Vivencial do Gama explora a esca-
la sensitiva do projeto, a escala do pedestre. Em uma não “contraposição”, mas rein-
terpretação da malha rígida dos obedientes eixos da década de 60, da vista do avião, 
o projeto explora a organização espacial significativa para o percurso e experiência do 
pedestre. O desafio aqui colocado está em se priorizar a escala acolhedora e sensitiva 
do homem frente às grandes dimensões do projeto em questão e frente à geometria 
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