
o lago torna-se um viveiro de espécies aquáticas, atração para espécies da fauna do cerrado, local para filtração de água e atividades de lazer para a população. 

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 Admin-
istrativa II - Distrito Federal 
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Manter só as áreas de proteção como áreas de 
recuperação induz um custo de manutenção do 

resto do parque muito alto.

Teoreticamente, só o custo da irrigação poderia 
chegar a R$15.000/dia, ou R$5.475.000/ano.

FASE 01
Reserva ecológica
Edifício Sede

FASE 02
Passarela Sul
Paisagismo Suleste (Area Lazer 01)

a.r. 01
malha 3x3m
área: 82.799m²
nr mudas: 9.199 mudas

Entulho das demolições sera 
reaproveitado nos gabiões de 
contenção/drenagem do lago

Sentar
Comer
Relaxar
Brincar
Encontrar

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

Ventilação natural / Illuminação / Insolação

Reaproveitamento de agua

a.r. 02
malha 3x3m
área: 107.820m²
nr mudas: 11.980 mudas

árvores frutíferas
ipês
árvores existentes
lobelia aquatica kanitz (planta endêmica de DF)
vegetação do cerrado; ver memorial descritivo

a.r. 01
mudas vegetação alta
a.r. 02
vegetação baixa
murundus existentes

Insolação

Sol hiverno

Paineis solares
Aquecedor solar

Sol verão

Ventos

FASE 03
Passarela Norte
Paisagismo Suloeste (Área Lazer 02)
Edifício Cultural, Educação
Lago (com demolição das chacaras)

FASE 04
Paisagsimo Norte

Reserva ecológica maior de que o pedido 
para recuperação da vegetação do cerrado

Custo de manutenção minimizado devido 
a redução da área efetiva de manutenção e 

limite difusa entre parque e cidade com cerca 
não perimetral

Leve desvio da fonte para criar um lago para 
drenagem natural do parque e lazer aquático

Integração ao contexto por alinhamentos e 
proximidade de funções 

(onibus, escolas, entretenimento, etc)

Criação de um “plano” horizontal de vegeta-
ção para manter a condição existente de 

“vazio urbano” e também favorecer várias 
experiências paisagísticas ao 
atravessar/entrar esse “plano”

O PUGV, com seu baixo custo de manu-
tenção,  é um espaço democrático e 

integrado que maximiza as áreas de lazer 
para todos e ressalta as qualidades 

paisagístico-ambientais do lugar.

Portão 03
Portão 02

Portão 04

Portão 05

Portão 06

Reserva Ecológica

Portão 01

Acesso
motorizado
controlado

Acesso
Principal

Acesso
Principal

Estac. 01
6 onibus
4 especiais
290 vagas

Estac. 01
6 onibus
4 especiais
315 vagas
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PRAIA

Guarita para acesso controlado
Trilha Principal - Terra batida (com placas de concreto nos acessos principais)
Trilha Secundária - Terra batida
Passarela - Aço/madeira + concreto para os acessos verticais
Ciclovia e coopervia - piso drenante (intertravado)
Estacionamento - concregrama
Lago
Cerca
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6 ônibus
4 especiais
315 vagas
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