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ARTICULAÇÕES
Rambla: A articulação física do conjunto como um todo é realizada por meio de uma 
rambla (termo de origem árabe utilizado para designar o leito arenoso de cursos d’água 
intermitentes produzidos pelas chuvas) que costura as quadras, configura um percurso 
longitudinal de caráter mais urbano e faz a mediação entre o ambiente viário perimetral 
e as espacialidades locais internas ao parque. O passeio é sombreado por vegetação e 
acompanhado lateralmente por um canal de drenagem e tratamento das águas e por 
uma mureta-banco que ampara o sistema de mobiliário urbano.

Travessias sobre a ferrovia: Para superar a barreira imposta pelo entroncamento ferroviá-
rio foram propostas duas novas travessias. A primeira, sobre trecho da ferrovia em nível, 
liga a Av. Jacarandá (Quadra G) à R. 27 Norte (Quadra G) e dá continuidade ao percurso da 
rambla. A segunda, sobre a trincheira existente, liga o vértice do setor esportivo (Quadra F) 
ao Bulevar Norte junto à Quadra E.
Outra ação prevista é a qualificação, para pedestres e ciclistas, do atual viaduto que permi-
te a continuidade da Av. das Araucárias e do Bulevar Sul.
Na fase inicial de implantação do parque, apenas a primeira travessia é imprescindível. As 
outras duas poderiam ser implantadas posteriormente conforme o desenvolvimento do 
setor e o aumento do número de usuários.

Faixas: Em um conjunto de cruzamentos estratégicos foram propostas faixas de pedestres 
elevadas no intuito de qualificar a conexão peatonal entre as quadras que conformam o 
parque e entre estas e o entorno.

UM PARQUE
O Novo Parque Central-Sul de Águas Claras vem preencher a ausência de elementos de 
escala intermediária dentro do sistema de espaços livres da região (diagrama 01), carac-
terizado atualmente por um conjunto de pequenas praças de caráter local, distribuídas 
uniformemente por seu território, e o extenso Parque Ecológico.
Ante um conjunto relativamente fragmentado de parcelas fundiárias e diversificado de 
programas e usos, o projeto busca a unidade: unidade física, através de um elemento de 
circulação articulador; e unidade simbólica, por meio de procedimentos análogos de de-
senho de suas infraestruturas.

PAISAGISMO INFRAESTRUTURAL
O ponto inicial das decisões do projeto é a concepção integrada das redes infraestruturais, 
destacadamente as de drenagem e micromobilidade, como infraestruturas paisagísticas.

A compreensão de dados concretos (topografia, clima, acessos, conexões, entorno) e a 
incorporação de funções objetivas (retenção e tratamento das águas pluviais, mitigação 
ambiental dos efeitos da urbanização circundante, umidificação do ambiente, universa-
lização do acesso), formam um substrato inicial ao qual vão se agregando decisões de 
natureza mais subjetiva (espacialidades, ambiências, intenções, linguagem).

As curvas de nível indicam uma linha de drenagem; ao canal se associa um caminho; 
ambos demandam sombra, para redução da evaporação e conforto dos usuários; maior 
ou menor disponibilidade de água orienta a escolha das espécies; o entroncamento dos 
cursos d’água e dos caminhos amplia a escala dos espaços e fluxos; a rede organiza nós e 
clareiras; são produzidas centralidades e posicionados os programas.

Caminho urbano (Rambla)

Trama de Circulação interna
Ciclovias propostas
Ciclovias previstas *

SEM ESCALA
SISTEMA ATUAL DE ESPAÇOS LIVRES DE ÁGUAS CLARAS
DIAGRAMA 01:

SEM ESCALA
ARTICULAÇÕES E PERCURSOS PROPOSTOS
DIAGRAMA 02:
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SETORIZAÇÃO
Considerando o caráter regional que o parque deverá assumir, bem como as políti-
cas de incremento da participação dos transportes coletivos na mobilidade urbana a 
médio e longo prazos, as estações Concessionárias e Águas Claras do Metrô se apre-
sentam como pontos estratégicos de chegada de usuários. Estes visitantes acessarão 
o parque a pé, deslocando-se majoritariamente através dos bulevares Norte e Sul. 
Considerando esses fluxos, o projeto posicionou três espaços de acolhimento junto 
aos pontos de chegada: Praça da Cultura (Quadra E), Praça dos Esportes (Quadra 
F) e Praça das Águas (Quadras B/C). Para os usuários de automóveis, além de vagas 
distribuídas ao longo do sistema viário foram previstos dois bolsões centrais de esta-
cionamento junto às quadras E (230 vagas) e F (104 vagas).

O Centro Comunitário foi posicionado na Quadra E, articulado à travessia proposta 
sobre a ferrovia e próximo ao Metrô, à Avenida das Castanheiras ao centro comercial 
existente. Por sua posição central, sua conectividade, seu entorno mais consolidado 
e pela presença de um conjunto de equipamentos, essa quadra se configura como 
coração do parque. Sua espacialidade favorece atividades culturais, encontros e reu-
niões de médio porte.

Os equipamentos esportivos foram agrupados e concentrados nas quadras F e G 
que, devido à contiguidade da ferrovia e ao traçado sinuoso do Bulevar Sul, apre-
sentam condições menos propícias a usos não programados, porém adequadas à 
objetividade das atividades ligadas aos esportes.

O extenso talude e área gramada localizados atualmente na Quadra A, além da 
proximidade com a Av. das Castanheiras, sugeriram a criação ali de um espaço para 
eventos de maior porte e grande concentração de público. Nas quadras B, C e D, a 
arborização mais densa permite organizar ambientes de introspecção desconecta-
dos das dinâmicas urbanas presentes no entorno.

A Quadra H, localizada mais ao sul e ligada às demais por meio do prolongamento 
da rambla ao longo das quadras vizinhas ainda não construídas, muda de caráter de 
acordo as características de seu entorno.

IMPLANTAÇÃO EM ETAPAS
Tendo em vista o valor estipulado para a implantação do parque, a proposta foi 
concebida prevendo a possibilidade de faseamento das intervenções no intuito de 
garantir um conjunto inicial articulado de ações que seja capaz de desempenhar 
o papel desejado, que estimule a apropriação plena de seus espaços e molde um 
caráter forte o suficiente para alavancar seu desenvolvimento posterior. A priorização 
poderá ser definida oportunamente, mas a experiência de outras cidades mostra 
que, considerando os objetivos expostos acima, é mais eficaz a implantação plena 
de uma área menor do que a implantação parcial de uma área maior.

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1/4.000

LEGENDA:

QUADRA A
01. GRANDES EVENTOS
02. PEC
03. PARQUE INFANTIL
04. LAGOS INFERIORES (NORTE)
05. LARGO ACESSO RESERVA

QUADRA B
01. ACESSO METRO
02. PRAÇA DA ÁGUA
03. LAGOS SUPERIORES (NORTE)
04. PEC
05. ESTAR/JARDINS
06. RAMBLA

QUADRA C
01. LAGOS SUPERIORES (CENTRAL)
02. PROGRAMAS COBERTOS
03. ESTAR/JARDINS
04. RAMBLA
05. PARQUE INFANTIL
06. PEC
07. LAGOS INTERMEDIÁRIOS (CENTRAL)

QUADRA D
01. ESPLANADA PARA FEIRAS E EVENTOS 
02. TALUDE/ARQUIBANCADA

QUADRA E
01. PRAÇA DA CULTURA
02. ACESSO METRO
03. CENTRO COMUNITÁRIO
04. LAGOS INFERIORES (CENTRAL)
05. RAMBLA
06. ESTAR/JARDINS/PEC
07. PASSEIO/VARANDA/C. COMERCIAL
08. CENTRO COMERCIAL EXIST.
09. HORTA COMUNITÁRIA
10. ESTACIONAMENTO
11. TRANSPOSIÇÃO VIA FÉRREA

QUADRA F
01. ESTACIONAMENTO
02. PRAÇA DO SKATE
03. PROGRAMAS COBERTOS
04. CAMPO SOCIETY
05. POLIESPORTIVAS
06. VOLEI
07. PASSEIO SOBRE TALUDE PERIMETRAL
08. LAGO
09. TRANSPOSIÇÃO VIA FÉRREA

QUADRA G
01. PRAÇA DOS ESPORTES
02. PEC
03. POLIESPORTIVA
04. TÊNIS
05. VOLEI
06. GINÁSTICA
07. PARQUE INFANTIL
08. PROGRAMAS COBERTOS
09. TRANSPOSIÇÃO VIA FÉRREA
10. ACESSO METRO
11. RAMBLA CONEXÃO QUADRA H

QUADRA H
01. PRAÇA DO ENCONTRO
02. PROGRAMAS COBERTOS
03. LAGOS SUPERIORES (SUL)
04. JOVENS
05. RAMBLA
06. ANIMAIS
07. PARQUE INFANTIL
08. MESAS PARA PIQUENIQUE
09. LAGOS INFERIORES (SUL)
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ÁREAS LIVRES
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Praças vegetadas

Praças cívicas e culturais
Praças esportivas
Bolsões de estacionamento

SEM ESCALA
SETORIZAÇÃO
DIAGRAMA 03:

SEM ESCALA
LOCALIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS
DIAGRAMA 04:

QUADRA E
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ÁGUA
A presença da água nos espaços do parque foi elaborada buscando potencializar o papel ambiental, paisa-
gístico e pedagógico que o manejo adequado deste recurso oferece. Por meio de dispositivos de diversas 
escalas – canaletas, canais, lagos – a água estabelece um diálogo constante com os percursos, massas vege-
tais, clareiras e equipamentos, conformando uma rede que abrange todos os setores em vez de concentrar-
-se em um único ponto (o que não seria condizente com as características topográficas da área).

Sob a ótica de sua operação, a rede proposta se organiza em três sistemas independentes (Norte, Central e 
Sul) que coletam e armazenam as chuvas incidentes não apenas sobre o parque, mas também sobre seu 
entorno por meio do redirecionamento da rede existente. O descarte ocorrerá apenas em picos excepcio-
nais de chuva (retorno de dez anos), caso o volume captado exceda a capacidade de retenção do sistema.

Os lagos foram dimensionados de forma a mitigar os efeitos da urbanização circunstante e da sua própria 
área nos picos de vazão, ou seja, garantir impacto zero na drenagem externa e proteger os corpos hídricos 
naturais a jusante contra degradação. Contarão com um volume de água permanente e outro variável, ten-
do profundidades em torno de 1,5 m para reduzir aquecimento e evaporação.

Sua divisão em células, além de um melhor ajuste à topografia de cada setor, permite a criação de um 
sistema de tratamento e purificação por meio de processos naturais de filtragem e depuração (espécies 
macrófitas, solos filtrantes) que viabiliza o contato do público com a água coletada além da sua reutilização 
para diversas finalidades.

Próximas aos lagos inferiores foram previstas cisternas subterrâneas com volumes capazes de suprir o sis-
tema na estiagem através de bombeamento para as partes altas garantindo a manutenção de um volume 
permanente de água circulando sem a necessidade de abastecimento externo.

Resumo do dimensionamento dos sistemas: 
Sistema Área aproximada

da bacia
Volume necessário para abatimento 
nos picos de cheias (retorno 10 anos)

Superfície e profundidade média dos 
lagos (+ 0,5 m livre para retenção)

Volume da cisterna para
recomposição na estiagem

Norte 15 ha 1.000 m³ 900 m² / 1,5 m 304 m³

Central 16 ha 1.200 m³ 2.690 m² / 1 m 419 m³

Sul 09 ha 800 m³ 1.970 m² / 1 m 298 m³

Nesses cálculos, os lagos foram considerados com lâmina permanente de 1 m e 0,5 m livres para receber 
água na cheia. A vazão de recirculação foi estimada em 10 l/s, de forma a oxigenar a água e garantir um 
período de detenção de aproximadamente 3 dias.

MOBILIÁRIO
A integração de funções que norteia o projeto como um todo aplica-se 
também à solução adotada para o mobiliário urbano do parque. Mure-
tas e contenções baixas são utilizadas como suporte para bancos, espre-
guiçadeiras, bebedouros, lixeiras, iluminação, sinalização, bicicletários e 
brinquedos nas áreas de recreação infantil. Sua materialidade é simples, 
austera e de baixa manutenção.
O sistema de iluminação conta com três dispositivos: postes baixos para 
demarcação dos eixos estruturais de circulação (Rambla e alguns cami-
nhos); postes altos para algumas clareiras mais programadas (PEC’s, par-
ques infantis, ginástica) e quadras esportivas; balizadores para caminhos 
secundários e espaços de pequena escala.

SISTEMA NORTE

SISTEMA CENTRO

SISTEMA SUL
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VEGETAÇÃO
A estratégia de plantio e vegetação adotada utiliza a riqueza e a hete-
rogeneidade espacial do bioma Cerrado, associada à presença da água 
nos diversos setores, para configurar ambientes adequados a cada tipo 
de atividade prevista.

Associado ao projeto infra-estutural de drenagem, o projeto de plantio 
se vale da presença da água como subsídio para a definição das mas-
sas vegetais mais densas, prevendo por exemplo a presença de Buritis 
(Mauritia flexuosa) e Quaresmeiras (Tibouchina candolleana), além de 
formações arbustivas e forrações típicas dos solos alagados dos campos 
de murundus. A vegetação, nesta área, protege os corpos d´água da ex-
posição ao sol, minimiza o processo de evaporação e, em contrapartida, 
cria um microclima agradável aos usuários do parque.

Nas clareiras e praças secas, por sua vez, despontam exuberantes espé-
cies mais solitárias e adaptadas aos campos de solo seco, como os Ipês 
(Tabebuia), Paus-de-rosas (Physocalymma scaberrimum) e Paineras (Cei-
ba boliviana).

Para as áreas limítrofes do parque, como a Rambla e as inúmeras ruas 
que o interseccionam, foram previstas espécies arbóreas recomendadas 
para o plantio em ruas, como a Taxirana do Cerrado (Sclerolobium pani-
culatum).

Outras espécies, seja pelo potencial de serem pioneiras no plantio - Mu-
lungu coral (Corallodendron mulungu) -, pela capacidade de recomposi-
ção de ambientes degradados - Murici do Cerrado (Byrsonima coccolobi-
folia) -, ou pelo interesse paisagístico oriundo da variedade de coloração, 
porte e fenologia - Jacaranda (Jacaranda brasiliana), Angico-do-morro 
(Anadenanthera peregrina) -;  foram selecionadas para compor um le-
que de arborização plural, estimulando a sucessão ecológica e a compo-
sição de um ecossistema rico em fauna e flora.

No que diz respeito à implantação do parque em fases, o projeto pre-
verá o planejamento da arborização considerando o plantio de espécies 
pioneiras, bem como a relação oportuna com a instalação do sistema de 
drenagem.

Numa primeira fase, como medida prática e educativa, poderá ser ins-
talado em harmonia com a horta urbana um viveiro de plantas, que 
auxiliaria na constituição das novas partes do parque, além de reforçar 
importantes sentidos de comunidade de pertencimento.

SEM ESCALA
PLANTA DOS TRÊS SISTEMAS
DIAGRAMA 05:

SEM ESCALA
CONCEITO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PROPOSTO
DIAGRAMA 06:

CANAL: ESTIAGEM E PERÍODO DE CHUVAS EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO
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Q.C/D

Q.A/B ARQUITETURAS TOPOGRÁFICAS
As edificações implantadas no parque procuram inserir-se de forma discreta, aproveitando as oportunidades ofe-
recidas pela topografia para encaixar-se em desníveis existentes de maneira que suas coberturas se transformem 
em extensões do solo. As lajes constituem superfícies inclinadas de geometria irregular que, ao desprenderem-se 
o suficiente do chão, criam varandas sombreadas ligadas aos programas cobertos solicitados: sanitários e vestiários, 
postos comerciais e de serviços, salas técnicas e de apoio.

A transposição sobre a ferrovia apresentou-se também como oportunidade ao disponibilizar áreas cobertas sob o 
leito do passeio. Esses espaços, que comumente se tornam residuais e de difícil apropriação, permitiram neste caso 
alocar programas de apoio ao setor esportivo localizado na Quadra G e organizar o Centro Comunitário localizado 
na Quadra E.

LEGENDA:
01. ACESSO AV. P. ÁGUAS CLARAS
02. SANIT./VEST. 
03. POSTO COMERCIAL
04. ÁREAS TÉCNICAS/APOIO
05. MESAS/ESTAR
06. BANCO/MOBILIÁRIO PQE.
07. LAGO
08. PROJEÇÃO LAGO SUPERIOR

ESCALA 1:500
AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO DE APOIO (Q.D)
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SEM ESCALA
QUADRAS A/B - AXONOMÉTRICA GERAL

SEM ESCALA
QUADRAS C/D - AXONOMÉTRICA GERAL
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Q.F/G

Q.E

ESCALA 1:500
AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO (Q.E)

ESCALA 1:500
AMPLIAÇÃO APOIO SETOR ESPORTIVO (Q.F)

ESCALA 1:500
AMPLIAÇÃO APOIO SETOR ESPORTIVO (Q.G)

SEM ESCALA
QUADRA E - AXONOMÉTRICA GERAL

SEM ESCALA
QUADRAS F/G - AXONOMÉTRICA GERAL

LEGENDA:
01. PRAÇA DA CULTURA
02. CHEGADA ESTAÇÃO
03. BIBLIOTECA
04. DEP./APOIO
05. SALA MULTIUSO
06. COPA/COZINHA
07. COORD./REUNIÃO
08. MANUT./FERRAMENTAS
09. SEGURANÇA
10. BASE SAMU
11. ACESSO TRANSPOSIÇÃO
12. ARQUIBANCADA

LEGENDA:
01. ACESSO ESTACIONAMENTO
02. POSTO COMERCIAL
03. SANIT./VEST.
04. MESAS/ESTAR
05. ACESSO NORTE
06. ACESSO QUADRAS

LEGENDA:
01. ESTACIONAMENTO
02. DEP./APOIO
03. SANIT./VEST.
04. POSTO COMERCIAL
05. MESAS/ESTAR
06. FAIXA METRO
07. ACESSO TRANSPOSIÇÃO
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Q.H

1180.00 1179.00 1178.00

1178.00

1178.00

1178.60

1181.00

1179.80

1181.00 1180.00 1179.00

1178.60

1179.80

780.40

781.20

RAMBLA

SEM ESCALA
QUADRA H - AXONOMÉTRICA GERAL

LEGENDA:
01. VAGAS JUNTO À RUA
02. SANIT./VEST.
03. POSTO COMERCIAL
04. MESAS/ESTAR
05. LAGOS

2

3

4

4
3

5

1

1

AV. JACARANDÁ

R. 25 SUL

LAGOS
SUPERIORES

LAGOS
INFERIORES

APOIO

ESTAR/PRAÇA

JOVENS

PARQUE
INFANTIL

PEC

MESAS 
PIQUENIQUE

RAMBLA

RAMBLA

CANAL

CANAL

ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO

LAGOS SUPERIORES - QUADRA H

ESCALA 1:500
AMPLIAÇÃO APOIO QUADRA H


