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Sequência de imagens com a implantação progressiva de parques em outros logradouros públicos do Gama. Como ilustrado na última imagem da sequência, os viveiros do PUVG pode-

riam ser usados para fornecer mudas para parques e áreas verdes adjacentes, provocando a ativação de uma rede de praças que permeiam todo o Gama.

Parque Urbano e Vivencial do Gama

  BURITIZAIS E MURUNDUS

“Como os rios não dormem. O rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo (...)

recebe o encharcar dos brejos, verde a verde, veredas, maribus, a sombra separada dos buritizais (...)

“Saem dos mesmos brejos – buritizais enormes. (...) 

Daí longe em longe, os brejos vão virando rios. Buritizal vem com eles, buriti se segue, segue. Para trocar de bacia o senhor sobe por ladeiras de 

beira-de-mesa, entra de bruto na chapada, chapadão que não se desenvolve mais.”

“Vereda em vereda, como os buritis ensinam, a gente varava para após.”

Guimarães Rosa, Grandes Sertões: Veredas

Paisagismo = Ecogênese

O paisagismo do parque é que poderíamos chamar de ecogênico: busca a 

restauração da paisagem a partir dos resquícios naturais encontrados no 

terreno. Os campos de murundus, os brejos, o solo hidromórfi co, os buritis 

remanescentes, as veredas, a topografi a plana, a nascente existente e o len-

çol freático afl orante nos levaram a propor um parque cujo elemento principal 

é o mais expressivo do cerrado: o buritizal.

O princípio do nosso projeto é que esse novo ecossistema antrópico de subs-

tituição, embora diferente do ecossistema original, seja capaz de transmitir os 

valores e a memória deste impressionante elemento da paisagem do cerrado 

do Distrito Federal.  Portanto, do ponto de visto ecológico, o Parque deve ser 

entendido como uma ação antrópica e parte de uma paisagem cultural que 

utiliza associações e indivíduos que compunham os ecossistemas originais.  

A Palmeira da Integração Nacional

O buriti (Mauritia fl exuosa) é considerado a palmeira mais amplamente dis-

tribuída no Brasil: ocorre em toda a Amazônia, Nordeste, Centro Oeste e 

Brasil Central, atingindo também o norte do estado de São Paulo e o norte 

da América do Sul. Os talos e a palha de suas folhas são muito utilizados na 

cobertura de casas e ranchos, bem como no artesanato regional, para a con-

fecção de cestos e móveis. No entanto, a importância do buriti transcende a 

sua utilidade econômica, tornando-se uma das plantas mais estimadas pelas 

populações de muitas regiões do país, sentimento este traduzido pelo uso 

de seu nome para designar várias cidades no interior do país: Buritizal (SP), 

Buriti (MA), Buritis (MG), Buriti Alegre (GO), Buriti Bravo (MA), Buritama (SP), 

Buriti dos Lopes (PI), Buritirama (BA), Buritizeiro (MG). 

Veredas e Sertões – a Belimbeleza do Buriti

Desde que aqui chegaram os primeiros europeus com seus viajantes e natu-

ralistas, do buriti já foi dito, e muitas vezes reafi rmado, que se trata da mais 

bela palmeira existente.

As matas onde eles se destacam são indício seguro de que por ali existe um 

curso d'água, descanso e alimento para o sertanejo e para o caboclo: terre-

nos de várzea e brejos, de solo fofo e úmido, recobertos por buritizais que 

escondem, por entre seus meandros, as águas correntes.

Na região do rio São Francisco, do Cerrado, em Minas Gerais, na Caatinga, 

na Bahia e em Goiás, as cabeceiras e os cursos d’água forrados por buritis 

são chamados de veredas. Foi neste cenário Guimarães Rosa escreveu o 

romance Grande Sertão: Veredas. O buriti é descrito pelo personagem Rio-

baldo como “verde que afi na e eveste, belimbeleza”, e está também na obra 

de José de Alencar: “As mulheres guerreiras, senhoras do seu corpo, são 

como a palmeira do murity [sinônimo do buriti], que rejeita o fructo antes que 

elle amadureça e o abandona à correnteza do rio”. 

Apesar disso, e infelizmente, as veredas ainda são comumente vistas como 

áreas “perdidas” em função de seu aspecto brejoso e local para depósito de 

entulhos e restos de desmatamentos, como de fato hoje se encontra a área 

do Parque do Gama. 

Frutos, Doces e Plantio

A espécie possui íntima relação com a água, que atua na dispersão de seus 

frutos e auxilia na quebra da dormência das sementes. Devido ao fato de os 

buritis serem espécies plenamente adaptadas aos ambientes hidromófi cos e 

possuírem sistema radicular, será dispensada a adubação química pelo fato 

de que se solubilizaria no meio e seria desperdiçada. Será executado apenas 

o coroamento, coveamento e adição de 3 litros de matéria orgânica. 

Os Murundus

Os Murundus são geoformas (formas do terreno ou unidades do relevo) 

encontradas em diversas áreas do território brasileiro. Segundo o Dicionário 

Aurélio, murundu signifi ca montículo, morrote, outeiro. Trata-se de pequenas 

elevações do terreno, cujo formato tem a semelhança de uma seção esférica 

ou meia laranja, com variada convexidade, cujas confi gurações podem va-

riar de arredondadas a elípticas. Geralmente não passam de três metros de 

altura. A maioria possui menos de dois metros. Segundo alguns autores, sua 

base pode atingir até 15 metros de diâmetro. Ocorrem de forma abundante 

em determinadas áreas, formando campos de murundus. O aspecto da área 

é semelhante àquele que se tem quando se observa à distância uma área de 

aterros, comuns nas obras de engenharia civil.

 

Vista do mirante sobre as lajes do Centro de Educação e Cultura e os canteiros de gramíneas ameboides em primeiro plano.


