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O projeto urbanístico e paisagístico para o Parque Urbano e Vivencial do Gama
(PUVG) propõe uma relação otimizada com os recursos naturais já existentes,
propiciando um melhor enquadramento na paisagem do local. Um ambiente
qualificado é alcançado através da contribuição na recuperação da vegetação
do cerrado e na criação de um espaço democrático que maximiza o lazer, a
vivência e ao conforto da população. Entre as principais características estão as
sobreposições de circulações fluídas e interpretativas, espaços de interação e
contemplação da natureza, cenários e volumes arquitetônicos.
Conceito
A proposta para o parque é fruto de preocupações originadas na estruturação do
espaço e na busca de uma linguagem formal que reflita a realidade da paisagem da
região. Sem abrir mão do caráter original da área, o conceito geral do novo parque
busca integrar e harmonizar as configurações de vegetação com a apropriação humana
adequada. Um novo desenho surge através da criação de uma extensa área de recuperação e proteção do ecossistema típico do cerrado e de usos derivados do lazer ativo
e passivo no perímetro do parque.
Programa e Proposta Urbanística
A inserção do programa é obtida através da adequação dos equipamentos sugeridos ao
potencial do contexto criado. Os elementos arquitetônicos e paisagísticos exploram
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uma lógica de alinhamentos e usos que privilegiam as situações de aproveitamento do
espaço. Alguns espaços mais significativos são ressaltados criando uma hierarquia do
parque:
Reserva ecológica
Dada a situação atual de degradação da vegetação do cerrado, o projeto opta por um
aumento da área de reserva e implementação de espécies típicas da região. Além da
manutenção da região dos murundus, o projeto torna a área de recuperação da vegetação do cerrado um elemento estruturador do desenho do parque. O objetivo geral é
deter a crescente degradação ambiental e reconstituir as fitofisionomias naturais para
apreciação e educação ambiental.
Passarela de observação
A ligação entre os extremos leste e oeste, norte e sul, do perímetro do parque são
realizados através de uma passarela que cruza a reserva ecológica. Seu desenho surge
a partir dos alinhamentos principais da cidade e definem um trajeto de continuação do
desenho urbano. A definição deste caminho surge de maneira a permitir uma perfeita
adequação ao território, mantendo as curvas de nível originais. A curva saí em nível do
ponto mais alto do terreno e segue como uma linha suspensa que permite uma visualização privilegiada em cota alta, promovendo um permanente mirante do horizonte
e da copa das árvores. Da passarela saem rampas de acesso e núcleos de circulação
vertical que vencem as diferenças de altura.

FASE 02
Passarela Sul
Paisagismo Suleste (Area Lazer 01)
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Passarela Norte
Paisagismo Suloeste (Área Lazer 02)
Edifício Cultural, Educação
Lago (com demolição das chacaras)
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Praça da sede
A praça recebe o principal fluxo de pedestres e ciclistas que se aproximam pelo lado
leste do parque. Ela está localizada no ponto mais alto do terreno, passando uma
sensação de amplitude do horizonte. A mesma se apresenta como um grande espaço
marcado por algumas árvores pontuais de grande porte. Nela estão locados diferentes
equipamentos como a sede administrativa do parque, o viveiro, equipamentos para
idosos e jovens, uma área destinada ao esporte, o anfiteatro e pequenos equipamentos
de apoio e contemplação. Deste local saem as rotas principais para ciclistas, corredores e pedestres. Alinhada ao edifício da sede sai a passarela em nível que dá início ao
percurso dentro da reserva ecológica. Ao lado da grande entrada foi implantado um
estacionamento de acesso controlado, restringindo a circulação de veículos no interior
do parque.
Praça da cultura
A praça da cultura está localizada no lado oeste do parque e também possui sua entrada marcada por um espaço amplo e arborizado. Nesta área do parque está localizado
um dos principais equipamentos públicos, o edifício destinado ao encontro, educação
e cultura. O edifício de concepção linear, assim como a sede do parque, reforça o
alinhamento da passarela ecológica. Sua inserção cria espaços cobertos voltados ao
encontro e descontração. A cobertura é impermeabilizada e revestida com grama, assim como a sede, amenizando o clima interno, aproveitando os recurso de captação
das águas e de painéis fotovoltaicos. Também deste lado do parque estão localizados o
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lago, o projeto pomar, as praias, um segundo estacionamento controlado e o complexo
desportivo de maior porte.
Lago
Entre cotas de nível, aproveitando o caimento natural do terreno e a nascente localizada a nordeste do parque, foi implementado um grande lago. Este acúmulo de água
auxilia na drenagem natural, ambientação e umidificação do parque. O mesmo funciona
como viveiro de espécies aquáticas, atração para espécies da fauna do cerrado, filtração
de água e atividades de lazer para a população. O local será acessado por um braço da
passarela suspensa e pelas praias criadas em suas bordas.
Praias
Interpretando a praia como um lugar de descontração e fruição física e mental onde o
homem pode usufruir da natureza e paralelamente das comodidades que a urbanidade
lhe oferece, a proposta formaliza-se numa plataforma permeável que liga a área de
parque ao grande lago. As praias tornam-se palcos de esportes e contemplação do lago
e arborização adjacentes a elas.
Complexo desportivo
O complexo desportivo se divide em diferentes categorias de práticas desportivas. De
campos e quadras poliesportivas a pequenos grupos de equipamentos de ginástica e
musculação para idosos, jovens e crianças. Com o apoio de quiosques e sanitários, estas
estruturas se localizam próximas aos principais acessos do parque.
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Projeto pomar e horta
Agregado ao centro de educação e cultura, o projeto pomar promove o conhecimento
e aplicação de uma vida mais saudável. A área cria um grande pátio arborizado com
espécies frutíferas para uso e estudo da população. Ao longo do espaço foram criados
pequenas estufas de aspecto retangular e metálico para o crescimento de pequenas
mudas.
Espaços de contemplação e interação
Espaços de forma circular que promovem a interação, meditação e contemplação da
natureza foram distribuídos ao longo de todo o parque e são acessados pelos caminhos de pedestres, ciclovias e trilhas. Foram estabelecidos diferentes modalidades para
estes círculos, criando um programa variado e lúdico para os usuários do parque.
Equipamentos urbanos
Para todos os equipamentos implementados no parque aproveitou-se os desenhos do
terreno. Bancos nascem do solo como consequência das diferenças de altura. Lixos
e bebedouros estão locados em posições estratégicas e de fácil acesso. A iluminação
geral do parque é feita com posteamento de quatro metros de altura. As entradas do
parque são marcadas com luzes de vapor de sódio implementadas no piso. O mesmo
tipo de iluminação ressalta árvores e a passarela suspensa. O ambiente cênico alcançado dá à população uma vivência única do espaço e da natureza e cria um marco
referencial em meio à paisagem.
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Guarita de acesso para controle
Trilha principal - Terra batida (com placa de concreto nos dois acessos principais)
Trilha descoberta - Terra batida
Passarela de observação - Aço/Madeira + Concreto para os acessos verticais
Ciclovia + coppervia - Piso drenante (intertravado)
Estacionamento - Concregrama
Lago
Cerca

BRASILIA: TERRITORIO 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 Regiao Administrativa II - Distrito Federal
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