murundus existentes

vegetação do cerrado; ver memorial descritivo
Aquecedor solar

Principal
Acesso
Principal

Paineissolares
solares
painéis

aquecedor de água

Portão 03

sol inverno

Portão 02

Sol hiverno

Ventilação natural / Illuminação / Insolação
diagrama ventilação natural / iluminação / insolação

Sol verão

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

sol verão
AQUECEDOR
SOLAR

Insolação
insolação

Entulho
seraserá
Entulho das
dasdemolições
demolições
reaproveitado
reaproveitado nos
nosgabiões
gabiõesdede
contenção/drenagem
contenção/drenagem do
do lago
lago.

Ventos
ventos

diagrama reciclagem de demolições

diagrama conforto ambiental do parque

“sentar
Sentar
“comer
Comer
“relaxar
Relaxar
“brincar”
Brincar
“encontrar”
Encontrar
diagrama círculos

DUCHAS
PIAS
LIMPEZA

WC

barra de aço oxidada d=12mm
RIO

LAGO
TRATAMENTO BIOLOGICO

quadro com perfil T de aço oxidado - 40mm

Reaproveitamento de agua
diagrama reaproveitamento de água
cerca esc: 1:100

concreto rústico armado 15cm
barra de aço d=12mm
terra batida estabilizada esp. 15cm (i=2%)
soleira de conreto armado 15x40cm
enchimento de pedra 10cm d>40mm

detalhamento círculos de lazer e contemplação

banco (comprimento variável) esc: 1:50
“sentar” esc: 1:100

“comer” esc: 1:100

“relaxar” esc: 1:100

“brincar” esc: 1:100

“encontrar” esc: 1:100

concreto armado rústico
(com marcas das fôrmas)15cm
barra de aço d=12mm
terra batida estabilizada esp. 15cm (i=2%)
soleira de conreto armado 15x40cm
enchimento de pedra 10cm d>40mm
trilha principal - corte esc: 1:50

concreto armado rústico
(com marcas das fôrmas)
terra batida estabilizada esp. 15cm (i=2%)
trilha principal - elevação esc: 1:50

quiosque planta esc: 1:100

piso drenant produzido na região (intertravado
ou Greenway da Ecomat) esp. 7cm, i=2% - cor
próxima à terra natural batida
terra batida estabilizada esp. 15cm (i=2%)
concreto armado
enchimento de pedra 10cm d>40mm

quiosque corte esc: 1:100
acesso passarela anfiteatro esc: 1:100

ciclovia e coopervia esc: 1:50
estrutura modular cruciforme de aço oxidado
(tipo corten) 30cm
estrutura modular cruciforme de aço oxidado
(tipo corten) 30cm

guarita esc: 1:100
referências de materiais e equipamentos

exemplo de sinalização
informativa e educativa
fixados na passarela.

passarela descoberta tipo - elevação esc: 1:50

combinação de materiais: placas de concreto
e aço tipo corten.

malha de torção simples 2mm para trepadeiras
providenciarem sombra à passarela

espécie de trepadeira

réguas de eucalipto citriodoro reflorestado
certificado. 10cm com juntas desencontradas e
acabamento fosco. inclinação transveral=2% e
longitudinal = 4%

guarda-corpo
quadro de aço e malha de torção simples 2mm

passarela descoberta tipo - corte esc: 1:50

bases de concreto
para círculos de lazer e
contemplação.

malha de torção simples 2mm para trepadeiras
providenciarem sombra à passarela

réguas de eucalipto citriodoro reflorestado
certificado. 10cm com juntas desencontradas e
acabamento fosco. inclinação transveral=2% e
longitudinal = 4%

passarela sombreada tipo esc: 1:50

sobreposição da passarela sobre forrações
e arbustos.

terra batida utilziada
nas trilhas em combinação com forrações
e equipamentos de
concreto.

pisos intertravados
utilizados na ciclovia e
coopervia.

concregrama utilizado
nos estacionamentos.

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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