PUVG
O Projeto do Parque Urbano e Vivencial do Gama toma como meta a construção de uma nova paisagem no Setor Norte
do Gama: cidade satélite da capital nacional com carência de espaços de lazer ou recreação e necessidade de
preservação ambiental. A “nova paisagem” leva em consideração aspectos particulares de todo o terreno do futuro parque
e trabalha o equilíbrio entre o uso ecológico e o uso público, áreas de preservação e áreas de ocupação humana.
O entendimento do terreno e seu entorno são aspectos direcionadores das ações de projeto: a grande dimensão da gleba
do futuro parque e sua relação com os quarteirões limítrofes, a existência de ocupações irregulares, a existência de áreas
modificadas pela ação antrópica, a degradação de áreas verdes e a caracterização da vegetação existente e sua
necessária ampliação, consolidação e recuperação como cenário típico de cerrado. Equilibrar a ação humana e a
preservação ambiental dentro de uma gleba de interesse ecológico é o que o PUVG propõe aos gamenses, que bem breve
poderão contar com novas oportunidades de vivências e convivências em sua cidade.
Os quase 53 hectares do Parque podem ser diagnosticados em variados aspectos:
- Ao Norte verificam-se áreas ocupadas pela ação antrópica (chácaras) que muito vieram a comprometer os maciços
vegetais presentes bem como as nascentes e áreas brejeiras desta típica porção de solo hidromórfico. O programa
elucida, prudentemente, a remoção destas chácaras, potencializando a recuperação e restauração da área. Assim sendo,
o aspecto de preservação exigido por lei (áreas de preservação permanente junto a nascentes e córregos) será atingido. O
projeto prevê a integral preservação e recuperação da área com a mínima intervenção humana possível.
- Ao Centro estão concentrados os maciços de murundus, área de maior interesse ecológico de preservação. O projeto
propõe um zoneamento paisagístico que trabalha esta área como Zona de Conservação, que, emoldurada pela Zona de
Recuperação objetivam recuperar a cobertura vegetal do solo exposto junto a um reflorestamento heterogêneo. Estas
zonas trabalharão uma grande massa de interesse ecológico e que terá pouca influência antrópica: o projeto prevê apenas
trilhas interpretativas para a circulação exclusiva de pedestres, pista de caminhada e ciclovia. Trabalhar estas áreas
consiste em consolidar o aspecto de cerrado local, reforçando-o com vegetação típica e atraindo os agentes polinizadores
e dispersores de sementes regionais, impulsionando a vida da fauna e flora locais.
- As partes periféricas a Sul, Leste e Oeste estão descaracterizadas há muito pela ocupação humana: ao Sul encontram-se
construções irregulares dentro da gleba do parque, a Leste o estacionamento de uso do Detran e, como um todo,
pequenos pontos construídos irregularmente e sem planejamento para uso da comunidade: campo de futebol, quadras ou
parquinho. O terreno atual carece de uma maior e melhor relação com seu entorno satisfazendo os anseios da
comunidade. A partir destas considerações, propõe-se a regularização das construções irregulares e a remoção do
estacionamento e demais equipamentos.

Uma vez entendidos os cenários da gleba do Parque, foi proposto um Zoneamento Ocupacional do
mesmo, elucidando áreas de maior interesse ecológico ao centro e uma ocupação intensa junto as
suas bordas, áreas mais facilmente acessadas pela população e há muito degradadas. O traçado
planejado e regular do Gama evidenciou os entroncamentos viários das esquinas do Parque como
fortes pontos de atração focal e ligação com o entorno, assim, nestes, foram colocados os Acessos
Principais do conjunto: Portas Norte, Sul e Leste. Saliente-se que a esquina entre Avenida do
Contorno e Setor Norte não oferece boas condições de acesso dada proximidade das áreas de
preservação e de interesse ecológico.
As Portas interligam-se pelos Eixos Principais: generosas alamedas onde os visitantes circulam
livremente dentro do PUVG a caminho de seus atrativos plurais. Junto das Portas, os Eixos
Principais se convertem em grandes espaços onde a água se faz elegantemente presente nas
chamadas Água Norte, Água Leste e Água Sul: esplanadas que acolhem o visitante e o premiam
com novas paisagens e novos cenários a serem descobertos e usufruídos. Pontos evidentes de
acesso, as Portas foram também eleitas para a localização das principais edificações do Parque: a
Sede Administrativa junto à Porta Sul e, na Porta Leste, o Espaço Encontro-Cultura-Lazer. Na Porta
Norte, um totem singular acolhe Guarita de Acesso e Torre de Observação, demarcando o espaço e
orientando os fluxos.
Todas as vias lindeiras ao Parque terão pontos de acesso ao mesmo, permitindo maior acolhimento
da vizinhança do parque: tratar o parque como parte do trajeto dos moradores e transeuntes
potencializa o uso do mesmo e sua relação com a comunidade. Deste modo, os Acessos
Secundários e vias Diagonais colaboram tanto nos fluxos internos quanto na permeabilidade
urbana de transposição do grande parque.
Veículos de Manutenção poderão acessar o Parque junto à Porta Sul e Acesso Secundário S3 e
circular livremente pelo seu interior sobre a ciclovia, devidamente dimensionada para suportar o
tráfego de veículos pesados. Carga e Descarga, recebimento de materiais e Coleta Seletiva
ocorrerão próximos à Sede Administrativa. Os estacionamentos estão subdivididos e setorizados
nos distintos vértices do parque, deste modo, poderão atender aos usuários provenientes de
distintas direções e com múltiplos destinos no PUVG.

O Setor Esportivo foi posicionado na porção oeste do parque, ali foram locadas as quadras poliesportivas, quadras de
vôlei de areia e um campo de futebol de dimensões oficiais. Todos estes espaços contam com arquibancadas para
pequena platéia e apoio de vestiários. O Circuito de Ginástica principal foi posicionado sob agradável área
sombreada e próxima a um alargamento com lanchonete e áreas de estar, criando um Ponto Zero para os visitantes
começarem suas atividades aeróbicas na Pista de Caminhada e Ciclovia, que, com 2.500m de circuito descortinam e
permeiam todo o parque.
O Setor Recreativo conta com áreas que trarão múltiplas e versáteis opções à criançada: o Parquinho vem trabalhar
com brinquedos convencionais e destaque para brinquedos inclusivos de crianças portadoras de necessidades
especiais; o Largo dos Papagaios consiste num gramado de notáveis dimensões para uma atividade corriqueira que
nunca perde adeptos; os Túneis oferecem um brinquedo interativo e divertido e o Bicicross vem somar maiores opções
de lazer aos adolescentes. Todas as áreas tem o devido suporte com Quiosques Lanchonete, Sanitários e afins. Na
Porção Sul, junto ao Acesso Secundário S3 foi posicionada a Pista de Skate, que, com múltiplas possibilidades será
palco de muitas manobras radicais nas modalidades mais populares do esporte: Pipe, Street e FreeStyle.
Na Porção Leste, nova Pista de Aeromodelismo acolherá modalidades diversas da prática deste esporte. O CGPD,
Centro de Ginástica para Pessoas com Deficiência, e o PEC, Ponto de Encontro Comunitário, surgem junto ao Acesso
Secundário S1 em meio aos sinuosos traços da Pista de Caminhada e Ciclovia. Estes espaços nascem em meio a
agradáveis áreas sombreadas, acolhendo confortavelmente estas parcelas da população a muito ignoradas e
esquecidas.
Para aqueles que querem sossego e descanso, a área de Pique-Nique na Diagonal Superior oferece mirantes de
contemplação e relaxamento. Trilhas ecológicas cruzam todo o parque e oferecem meios de descobrir a natureza
preservada nas partes mais internas do conjunto. Na Porção Oeste, junto à Porta Norte, a Esplanada será palco de
eventos de maior público estimado, onde um amplo espaço aberto é conformado por uma moderna concha acústica
propiciando adequado local para apresentações culturais e artísticas.
O Parque Urbano e Vivencial do Gama possui dimensões consideráveis e atrativos múltiplos em igual proporção:
contemplação, recriação, diversão, encontro, lazer, diversão, saúde dentre muitos outros são cognatos presentes no
universo do PUVG. O projeto veio a trabalhar a harmoniosa relação entre ecologia e ocupação e sempre buscou
posicionar as atrações junto aos pontos de acesso da população.

Vivenciar os espaços livres do Parque Urbano e Vivencial do Gama é
participar da harmoniosa relação entre ocupação humana e ecologia;
é apreciar a vista do Pique-Nique ou relaxar junto ao Campo de morros; é
conhecer novas modalidades esportivas e desfrutar de sinuosos trajetos,
deslumbrar-se na Esplanada, é apreciar aos encontros nos largos e deleitarse com a união das águas, é captar a felicidade do Parquinho e ser
saudosista no Largo dos Papagaios, usufruir das espacialidades num viver
arquitetônico com volumes equilibrados.
Nova imagem urbana, novas convivências no Gama.
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