
Acosmium 

Unha D’Anta Araticum
dasycarpum

Pequi

Caryocar 
brasiliensis

Annona 
coriacea

Médio

nov/dez
ornamental

reflorestamento
apícola

Médio

nov/jan
ornamental

reflorestamento
apícola

Médio

set/nov
tronco tortuoso

fauna

Paineira Rosa

Chorisia
speciosa

Grande

mai/jul
ornamental

rústica
heliófila

Copaiba

Copaifera
langsdorfii

Grande

dez/mar
ornamental

ótima sombra
apícola

Dalbergia
miscolobium 

Grande

jan/fev
ornamental em 

função folhagem
verde-azulada

Ibiruçu

Eriotheca 
candolleana

Grande

mai/set
ornamental

apícola

Mulungu

Erythrina
mulungu

Médio

jul/set
ornamental

decídua

Cagateira

Eugenia 
dysenterica

Médio

ago/set
ornamental

fauna / apícola
flor perfumada

Mangaba

Hancornia
speciosa

Médio

set/nov
ornamental

fauna
latex

Pau-santo

Kielmeyera
variabilis

Médio

nov/jan
ornamental

rústica

Tingui

Magonia
pubescens

Grande

jul/set
fauna / rústica

heliófila
decídua

Buriti

Mauritia
 flexuosa

Grande

dez/abr
ornamental 

fauna
longevidade

Maria Preta

Melanoxylon 
brauna

Médio

ago/jan
fauna

rústica

Candeia

Piptocarpha
rotundifolia

Pequeno

out/dez
reflorestamento

rústica
apícola

Faveiro

Platypodium
 elegans

Médio

set/nov
ornamental

rústica

Sucupira branca

Pterodon
emarginatus

Grande

ago/nov
reflorestamento  
fauna / rústica

decídua

Abiurana

Pouteria
torta

Grande

out/nov
reflorestamento

próx. à água
fauna / ornam.

Pau terra

Qualea
grandiflora

Médio

nov/jan
ornamental

reflorestamento
apícola

Guapuruvu

Schizolobium
parahyba

Grande

ago/out
reflorestamento

pioneira
apícola

Lobeira

Solanum
lycocarpum

Pequeno

anual
reflorestamento

rústica
fauna

Stryphnodendron
 adstringens

Pequeno

set/nov
ornamental

apícola

Benjoeiro

Styrax 
camporum

Médio

set/out
rústica

ótima sombra
fauna

Jerivá

Syagrus 
romanzoffiana

Grande

anual
ornamental

fauna

Ipê roxo

Tabebuia
heptaphylla

Grande

jun/set
ornamental

crescim. lento
apícola

Ipê branco

Tabebuia
roseo-alba

Médio

jul/ago
ornamental

decídua
apícola

Quaresmeira

Tibouchina
candolleana

Médio

set/out
ornamental

reflorestamento
fauna

Pau de tucano

Vochysia
tucanorum

Médio

nov/mar
ornamental

reflorestamento
cresc. lento

Xylopia
aromatica

Médio

set/nov
ornamental

utilizada em vias

científico

Porte

Informação
ecológica

Jacarandá do
cerrado 

Nome
popular

Péríodo de
floração

Barbatimão
verdadeiro Ipê do cerrado

Tabebuia
ochracea

Médio

jul/set
ornamental

apícola
reflorestamento

Pimenta de
macaco

ESTACIONAMENTO 1
113 vagas convencionais
2 vagas especiais PNE
4 vagas especiais: idosos

PRAÇA P.U.V.G
Tótem de identificação do Parque a ser instalado nesta praça, que, 
anuncia o grande parque que ali está implantado. 

ACESSO SECUNDÁRIO / DIAGONAL NORTE

PIQUE-NIQUE
sob a sombra dos guapuruvus o deck do pique-nique oferece um lugar 
agradável e convidativo aos usuários do parque... a elevação do seu 
platô de implantação vem a conformar um pequeno mirante, um sítio de 
tranquilidade e contemplação...

FECHAMENTOS
O caminhar nas vias periféricas ao Parque faz com que o pedestre seja 
convidado a desfrutar de seu interior, dado que o amplo afastamento da 
posição da cerca permite uma arborização e ajardinamento junto à 
calçada de extrema gentileza urbana. 

ACESSO SECUNDÁRIO / DIAGONAL NORTE
os acessos secundários, bem como os eixos diagonais são importantes pontos de
transposição do parque, inserindo-o no trajeto cotidiano dos moradores vizinhos
e pedestres transeuntes em geral.

ACESSO SECUNDÁRIO / DIAGONAL SUL
Todos os acesso secundários receberão o Quiosque 
Guarita e um alargamento do passeio externo acolhe 
o pedestre e convida-o a usufruir do P.U.V.G.

EDIFICAÇÕES VIZINHAS
regularização do loteamento

C.G.P.D.
Posicionado agradavelmente sob a copa das árvores, Centro de 
Ginástica para Pessoas com Deficiência oferece aparelhos de ginástica 
que podem ser usados por portadores de necessidades especiais.
(Total de 10 equipamentos)

P.E.C.
O Ponto de Encontro Comunitário trata-se de uma área de convivência e 
exercícios para a terceira idade, com equipamentos diversos.
(Total de 10 equipamentos)

QUIOSQUES
Blocos de Sanitário Masculino, Sanitário Feminino,Sanitário Família, 
Lanchonete e dois Pergolados servem de apoio ao P.E.C. e C.G.P.D.

PISTA DE AEROMODELISMO
A velha pista existente foi recuperada como Pista para vôo livre 

(100 x 10m) e Pista de vôo Circular Controlado 
(25m de diâmetro) vem acolher às diversas práticas do aeromodelismo 
segundo as normas da Confederação Brasileira. 
Uma estrutura irreverente em parabolóide hiperbólico garante uma área 
de apoio aos pilotos, bem como os três quiosques pergolados ali 
posicionados.   

e Pista 
de vôo Radio-Controlado 

CAMINHO
rota acessível projetada para acessar as
Pistas de Aeromodelismo

QUIOSQUES
Lanchonete e Pergolado
QUIOSQUES
Bicicletário e Ponto de Aluguel de Bicicletas

PORTA LESTE
Ponto de acesso da porção leste do parque, onde o Espaço 
Encontro.Cultura.Lazer acolhe os visitantes do parque.
Mulungus dispersas em amplo gramado trarão um colorido especial à esta 
praça de acesso. 

ESTACIONAMENTO 2
308 vagas convencionais
4 vagas especiais PNE
10 vagas especiais: idosos

ÁGUAS LESTE
Logo no acesso ao parque fontes secas delimitam o caminhar do 
visitantes e o grande espelho d’água subdivido  pelos diversos percursos 
das pistas de caminhada e ciclovia... é possível desfrutar de agradável 
estar junto ao solarium ou nos bancos sob os ipês-roxos. Colunata de 
Palmeiras Jerivá farão uma elegante transição entre interior e exterior 
do parque, mais uma vez trabalhando a relação com seu entorno.

TRILHAS
caminhos naturais

CAMPO DOS MORROS
Agradável espaço para apropriação espacial

QUIOSQUES
Sanitário Masculino, Sanitário Feminino, Sanitário Família, 
Bicicletário e Ponto de Aluguel de Bicicletas estão adequadamente 
posicionados nesta praça sob a copa dos Ipês Brancos, Unhas 
d’Anta e Cagateira.  

VIVEIRO DE PLANTAS

PORTA SUL
A Sede Administrativa acolhe o visitante que por aqui chegar ao parque.

DEPÓSITO DE LIXO

ACESSO SERVIÇOS
COLETA SELETIVA

ESTACIONAMENTO 3
80 vagas convencionais
2 vagas especiais PNE
6 vagas especiais: idosos

ONIBUS
Embarque/Desembarque ônibus escolares / turismo

ÁGUAS SUL
Assim como na Porta Leste, o caminhar junto as fontes secas vem a 
desaguar num amplo espelho d’água e gera agradável espaço com 
bancos e solariuns para o descanso dos visitantes.

PISTA DE BICICROSS
Incrementa as atividades do Setor Recreativo com mais opções de 
lazer a adolescentes.

TÚNEIS
Delineada por Ipês do Cerrado e Faveiros, cria-se uma intervenção 
lúdico/artística para apropriação infanto-juvenil

QUIOSQUES
Lanchonete e pergolados

PISTA DE SKATE
importante atividade esportiva que a cada dia ganha mais importância e 
mais adeptos por todo o Brasil. Foi prevista de modo a acolher diversas 
modalidades esportivas dentro deste esporte, assim, os skatistas 
poderão neste espaço treinar e mesmo competir nas modalidades Banks, 
Pipe, Street e FreeStyle.

PARQUINHO
Delimitado por árvores em grande composição cromática, diversos 
brinquedos (10 unid.) serão locados para o lazer da criançada, além deles, 
brinquedos inclusivos (4 unid.) para os pequenos portadores de necessidades especiais.

QUIOSQUES
Sanitário Masculino, Sanitário Feminino, Sanitário Infantil, 
Lanchonete e 2 Pergolados serão apoio para o Setor Recreativo.

SETOR ESPORTIVO
1 Campo de Futebol (90 x 120), 
2 Quadras Poliesportivas (20 x 40)
2 Quadras de Voley de Areia(9 x 18)
Arquibancadas para os expectadores

VESTIÁRIOS
Suporte aos atletas / usuários do Setor Esportivo

QUIOSQUES / 
Circuito de 

Ginástica com equipamentos de alongamento e ginástica que potencializam 
o Setor Esportivo. (Total de 10 equipamentos)  

C.G. 
Lanchonete e Pergolado estão posicionados junto ao 

CICLOVIA
Com aproximadamente 2.500m de extensão, a Ciclovia circunda o 
parque. Prevê-se pela mesma o tráfego de veículos de carga de 8,5t 
para a manutenção do parque. 

PISTA DE CAMINHADA
2.500m de percurso sinuoso e diverso por todo o parque. 

QUIOSQUES
Sanitários Masculino, Feminino, Família e Bicicletário.

PORTA NORTE
Recebendo os visitantes desta porta, a Guarita / Posto de Observação demarca
elegantemente este acesso com volumetria singular.

ESTACIONAMENTO 4
90 vagas convencionais
2 vagas especiais PNE
8 vagas especiais: idosos

ÁGUAS NORTE
Desde o acesso, fontes secas acompanham os visitantes e convertendo-se em
um grandioso espelho d’água, onde, uma ponte suspensa já anuncia uma ligação
com o traçado arquitetônico da Esplanada. 

LARGO DOS PAPAGAIOS
Ampla e liberada área gramada para o vôo de pipas e papagaios. 

ESPLANADA / CONCHA ACÚSTICA
Com capacidade para aproximadamente 3.000 pessoas, a esplanada contém 
uma concha acústica e versátil espaço para os mais diversos públicos e 
apresentações culturais plurais. O traçado do local é demarcado por expressiva 
rampa circular de acesso ao palco e por imponentes tótens de iluminação, 
abraçando o extenso pátio de concentração de público. 

QUIOSQUES
Pergolados: sombreamento e descanso em meio ao cerrado.

A.P.P.
As nascentes foram devidamente protegidas segundo legislação 
vigente, mantendo-as como Àreas de Preservação Permanente, serão 
um refúgio isolado e sem qualquer pavimentação ou ocupação formal, 
um recanto natural do Parque. 

ALONGAMENTO
Como a Pista de Caminhada circunda todo o Parque, estão posicionados 
ao longo da mesma barras de alongamento e abdominal, facilitando sua 
utilização segundo os diversos acessos e não apenas no Circuito de 
Ginástica. 

HORTA E POMAR COMUNITÁRIOS

QUIOSQUES
Pergolados

Parque - Implantação
0 50m 100m

ventos 
dominantes

Condicionantes Zoneamento Ocupacional

Zoneamento Paisagístico Mapa Hidrológico

Mapeamento Viário Etapas Construtivas

declividades
entroncamentos viários
áreas de conservação
entorno imediato
áreas brejeiras
nascentes

zona de uso intensivo
zona de uso moderado
zona de uso reduzido

nascentes: preservação permanente
áreas brejeiras
áreas projetadas

zona de proteção periférica
zona de transição
zona de recuperação
zona de conservação

etapa 1
etapa 2
etapa 3

acessos principais
acessos secundários
eixos principais
eixos diagonais
via de serviços
pista de caminhada
ciclovia
caminhos
trilhas

ventos 
dominantes

O paisagismo proposto para o Parque Urbano e Vivencial do Gama 
busca construir um ecossistema mais próximo ao natural: valendo-se 
da utilização e valorização das espécies típicas do cerrado brasileiro 
constrói um espaço com apelo ecológico e preservacionista, 
buscando a recomposição vegetal do meio ambiente e da 
biodiversidade do Gama. Espécies com variados períodos de floração 
e frutificação garantem distintas paisagens ao parque durante o ano e 
vem ainda acolher maiores possibilidades de atração de agentes 
polinizadores e dispersores de sementes como aves nativas 
migratórias, animais do cerrado, abelhas e insetos. 

Refrescância e Conforto: Borrifadores 
de água com sistema de acionamento 
manual serão instalados ao longo dos 
Eixos Principais.

Bebedouros:  
Bebedouros fixos de 
acionamento mecânico 
serão instalados nos 
espaços abertos de uso 
público.

Descanso e Contemplação:  
Detalhe tipo dos bancos e solariuns junto aos Encontros das Águas

Apropriação espacial:  
Próximo à Porta Sul, o Campo dos Morros oferece um agradável espaço de 
apropriação ao usuário do parque, promovendo novas oportunidades de 
apropriação espacial e uso destas ondas gramadas.   

Gentileza Urbana:  
O fechamento do Parque se dá com um amplo cordão verde junto das 
vias limítrofes, assim, gerando um circular viário mais agradável, onde 
o paisagismo e pequenos largos vem acolher o pedestre e convidá-lo a 
desfrutar do parque.

Nome

convenção cor

S1

S2

S3

S4

PORTA
LESTE

PORTA SUL

PORTA
NORTE


