
MICRO ESTRATÉGIAS VERDE/AZUL

MACRO ESTRATÉGIA VERDE/AZUL

DIAGNÓSTICO

POTENCIALIDADES PAISAGÍSTICAS

O desafio que se coloca para a proposta apresentada é inverter a 
abordagem de enfoque do local da intervenção, da perspectiva 
de parcelamento, sistema viário e modais de transporte 
(INFRAESTRUTURA CINZA), que recortam e dividem a paisagem, 
para outra, no qual se destacam e reforçam os espaços verdes e 
veredas de água (INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL), que unem e 
conectam os diferentes componentes desta paisagem em um 
continuum. 

Propõe-se a conexão dos oito trechos do Parque Central entre si, 
ao seu entorno e ao Parque Sul através do reconhecimento do 
suporte biofísico - relevo, escoamento superficial e vegetação 
(TOPOGRAFIA+DECLIVIDADE+VEGETAÇÃO EXISTENTE). A esta 

As micro estratégias definidas vão se adequando às 
condicionantes de cada trecho do Parque Central e Sul, gerando 
situações diferenciadas e configurando soluções naturalizadas 
do manejo de tais escoamentos em complementação às técnicas 
convencionais ali existentes: pisos drenante e verde, biovaleta e 
drenagem.

A macro estratégia verde/azul parte do estudo da hipsometria, 
para identificar, em um recorte mais amplo, os elementos que 
compõem a bacia de vizinhança à área dos Parques:

 os pontos mais altos (chapadão), de onde partem os 
escoamentos pluviais;
 as microbacias de distribuição (1, 2, 3, 4 e 5) através das 
quais se distribuem as contribuições;
 as cumeeiras, que dividem e direcionam os fluxos d’água;
 as linhas de drenagem, por onde seguem os cursos de 
drenagem até alcançarem os rios, que recebem todos os 
impactos cumulativos;
 E os parques propriamente ditos, em conjunto com suas 
conexões verdes, funcionando como esponja, reduzindo volume 
e velocidade desse escoamento, e consequentemente mitigando 
tais impactos.

estrutura geradora da distribuição de funções (ZONEAMENTO + 
FLUXOS + CONEXÕES) se sobrepõem usos e ocupações do 
entorno, apoiando a organização do programa dado.
 
Assume-se o pressuposto do conjunto de parques (Central e Sul) 
como um provedor de serviços ambientais, dentre os quais, o 
manejo de águas, definidas a partir de MACRO E MICRO 
ESTRATÉGIAS VERDE E AZUL. Nesse sentido, na próxima etapa, se 
agregarão os cálculos, baseados em estudos científicos do 
desempenho da biorretenção para contribuição "zero" de águas 
pluviais e esgoto. Isto comprovará o funcionamento dos parques 
e seus corredores verdes de ligação como esponja filtrante, 
solução a ser replicada para toda cidade de Brasília.
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CORTES ESQUEMÁTICOS

CORTE A - PARQUE CENTRAL TRECHO 1 E 2

cable net comércio serviço

CORTE B - PARQUE CENTRAL TRECHO 3 E 4

CORTE C - PARQUE CENTRAL TRECHO 6
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PREMISSAS DE PROJETO

PLANO DE MASSA

Considerando-se a situação da área, cuja sensibilidade a processos erosivos é bastante 
conhecida (devido às longas encostas, à qualidade do solo e aos regimes de chuvas do Distrito 
Federal, com períodos de seca alternados a fortes precipitações na estação chuvosa), as 
premissas da proposta são a integração dos vários espaços do parque, proporcionando 
ligações e caminhabilidade, definidas pelos caminhos de pedestres preexistentes. 

A densidade habitacional do local requer a criação de espaços de lazer passivos e a�vos, com 
especial atenção ao contato direto com a natureza. O caminho e o des�no das águas pluviais 
são elementos fortemente definidores da proposta. A ele se somam: a iden�ficação de locais 
bucólicos em contrapar�da com a rigidez do par�do urbanís�co e a barreira criada pelas duas 
linhas de metrô.



ESPAÇOS PROPOSTOS
Parque Central 

Trecho 1: tem como principal potencialidade a abertura de visual 
para o Parque Ecológico, ao qual se conecta por via elevada e 
uma declividade acentuada na sua parte superior, aproveitada 
para a locação do teatro de arena ao ar livre. 

Trecho 2: con�nuidade visual do trecho 01 e Parque Ecológico, 
embora à distância. Assim, o parque assume a caracterís�ca de 
espaço de contemplação.

Trecho 3: sua condição de centralidade define a implantação dos 
principais equipamentos, fonte intera�va, local de exercícios, 
playgrounds e quadras de esportes, valorizando e reforçando sua 
atra�vidade. 

Trecho 4: a localização sobre o metrô subterrâneo determinou a 
criação de áreas de pergolado, povoadas de trepadeiras, para 
abrigar feiras e outros eventos. 

Trecho 5: se configura como área de distribuição do fluxo de 
pedestres para os trechos 4, 6 e 7. 

Trecho 6: a presença do shopping nas suas proximidades reforça 
a atra�vidade da pista de pa�nação e de skate, que �ram par�do 
do relevo do local.

Trecho 7: a existência do metrô, jus�ficou a criação de 
passarelas, funcionando como marco visual na paisagem e 
conectando os trechos 6, 7 e 8. Recebe alguns equipamentos 
espor�vos.

 
TEATRO DE ARENA 

AO AR LIVRE

PISTA DE SKATE

PRAÇA

FEIRA E HORTA

 
BACIA BIORRETENÇÃO

locação vistas

vista para o teatro de arena ao ar livre localizado no trecho 01 do parque central

acesso calçada

ciclovia

caminho secundário
interno ao parque

teatro de arena ao ar livre
com vista para o parque ecológico

acesso calçada massa arbórea existente acesso calçadabacia de biorretenção com 
estrutura em gabião

estrutura de 
cable net

vista da bacia de biorretenção localizado no parque sul
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pisca de skate

estrutura de 
cable net

recuperação 
do cerrado

vista para pista de skate localizado no trecho 06 do parque central

vista praça localizada no trecho 03 do parque central

vista para área de feira e horta localizada no trecho 04 do parque central

Trecho 8: dá con�nuidade à conexão das passarelas, e abriga outros 
equipamentos espor�vos.

Parque Sul: se conecta ao Parque Central através de via elevada, possuindo 
caracterís�cas marcantes, como densa massa de vegetação arbórea e 
importante contribuição de águas pluviais que determinou a criação de bacia 
de biorretenção, para captação e tratamento das águas pluviais com 
vegetação adequada a este fim. 

Nos parques, as águas são conduzidas em veredas de água que afloram nas 
estações chuvosas. Os desenhos definem caminhos conectando os locais de 
maior fluxo e criando eixos de caminhabilidade que �ram par�do do 
sombreamento da vegetação existente e das espécies inseridas, reforçando 
sua leitura e iden�ficação. 
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O plano geral de vegetação valoriza as massas vegetais existentes, enfati-
zando os espécimes ameaçados ou tombados. A definição de paleta vegetal, 
prioriza o uso de espécies do cerrado, atualmente produzidas nos viveiros da 
Novacap (77,8% nativas, 13,1% nativas brasileiras e 9,2% exóticas) e algumas 
frutíferas.

PLANO GERAL DE VEGETAÇÃO

DINÂMICA DAS ESTAÇÕES DO ANO

QUADRO GERAL DE ESPÉCIES
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Os nomes das vias, adequados às condicionantes funcionais (porte, 
localização, criação de pontos focais etc.) definem a arborização viária 
de situações específicas, reforçando a identidade das mesmas. 

As composições valorizam contrastes de cores, formas, portes e textu-
ras destacam os eixões e espaços específicos e criam importante 
dinâmica ao longo das estações do ano.
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ELEMENTOS CONSTRUÍDOS

PASSARELAS
A topografia nas proximidades do metrô tornou possível o 
projeto de uma rampa helicoidal que se prolonga em passarela 
sobre o metrô de superfície, com uma estrutura leve em 
concreto armado. 

ELEMENTOS CONSTRUÍDOS

PASSARELAS

ESTRUTURA
CABLE NET

BLOCOS DE
ARQUITETURA

PASSARELA 02

PASSARELA 01
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BLOCO BIBLIOTECA

BLOCO ADMINISTRAÇÃO
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BLOCO MULTIUSO

esc. 1:200
BLOCO VIGILÂNCIA

ESTRUTURA CABLE NET
Com foco na sustentabilidade, foram criadas cable nets, 
elementos com a dupla função de sombreamento e captação 
de energia solar. Sua função é fornecer energia para 
iluminação e equipamentos do parque. 

BLOCOS DE ARQUITETURA
Todas as edificações propostas obedecem a um mesmo sistema 
construtivo e se constituem em blocos modulados (1.20x1.20m) 
em alvenaria e concreto armado. 

Todas possuem teto jardim e são cercadas por painéis recorta-
dos de aço patinável, que protege suas fachadas e promove 
identidade visual.

 módulo 6m de diâmetro módulo 8m de diâmetro coberta inclinada coberta reta

vista lateral da passarela 01 para travessia de pedestres e ciclistas entre os trechos 05 e 07 do parque central

metrô nível rebaixado trecho 05 parque centralpassarela
em concreto 

trecho 07 parque central

placa fotovoltaica

placa modulada 1x1m em 
vidro colorido de acordo com 
paleta do projeto

placa fotovoltaica

placa modulada 1x1m em 
vidro colorido de acordo com 
paleta do projeto

vista lateral da passarela 02 para travessia de pedestres e ciclistas entre os trechos 07 e 08 do parque central

trecho 07 parque centralpassarela
em concreto 

estrutura cable net

trecho 08 parque central

passarela helicoidal 
em concreto

metrô nível da rua
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0

1,2
0
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São constituídas de círculos de estrutura metálica, com superfície 
sustentado por cabos de aço tensionados (como uma raquete de 
tênis). Sobre a trama dos cabos, posicionam-se as placas foto 
voltaicas e vidros coloridos cujos reflexos criam desenhos no piso. 
Compõem importantes elementos de identidade dos parques.

Com características semelhantes, outra passarela vence o vão 
do metrô que mergulha sob a Avenida das Paineiras. Ambas 
são dotadas de guarda corpo de aço patinável. 



O desenvolvimento da sinalização tem como base a 
interpretação da situação, um recorte natural resultante de 
uma malha urbana. O nome da região, aspectos 
morfológicos e o traçado dos fluxos da água orientam a 
construção do símbolo, representativo também da estratégia 
de união como aspecto de identidade e integração. 

Paisagismo é arquitetura na qual o piso é definidor de espaços, 
daí a preocupação em determinar materiais e cores. Entretanto, 
a necessidade de padronizar e criar identidade levou ao 
estabelecimento de pisos modulados e ao uso das cores 
definidas pela programação visual. O uso do piso drenante 
obedece às premissas sustentáveis sempre presentes no projeto. 

4,002,50

2,50

1,0
0

ESPORTE
pista de skate+pista de patinação+quadra poliesportiva+quadra
de tênis+quadra de tênis+futebol society+vôlei de areia

POSTE

balizadores

imagem referência

PALETA CROMÁTICA

IDENTIDADE VISUAL

CONSTRUÇÃO LOGOTIPO

MOBILIÁRIO URBANO

CORTES VIÁRIOS

grade logotipo positivo logotipo negativo

iluminação de percursoiluminação geralparada ônibus

perspectiva bloco edificado em alvenaria com pele em aço patinável localizada próxima à uma estrutura de cable net

lixeiraarquibancada frade

ADMINISTRATIVO
coordenação+reunião+cozinha+copa+depósito+samu+
sala de vigilância+guarita+sanitários+vestiário

MULTIUSO
espaço multiuso+biblioteca+sanitários+depósito+comércio e serviço+
lanchonete+vestiário+fraldário+ducha+horta+cachorródromo+
teatro de arena+feira+rampa/passarela, coleta seletiva+bebedouros
LAZER
elementos de água, estar, ciclovias/paraciclos+caminhada+
PEC/equipamentos de exercícios+ginástica inclusiva+
parque infantil inclusivo+picnic

CORTE EIXÃO

camada de absorção
[macadame hidráulico]

poste

ciclovia [asfalto poroso]

faixa de cooper [asfalto poroso]

faixa de passeio [placa cimentada]

vala de infiltração

faixa de mobiliário

3,60 1,20 1,20

CORTE CALÇADA

camada de absorção
[macadame hidráulico]

poste

abrigo

ciclovia [asfalto poroso]

faixa de cooper [asfalto poroso]

faixa de passeio [placa cimentada]

faixa de mobiliário

piso podotátil

2,401,20
0,30

1,20 var. 1,20

leitura em braile totem informações geral bancos

.45

.50
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totem informações geral


