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A Chácara de Santa Luzia - DF, está localizada nas proximidades de áreas ambientais fragilizadas (Parque 
Nacional de Brasília, Área de Interesse Ecológico de Cabeceira do Valo) devido sua proximidade com 
o já desativado Lixão da Estrutural. A comunidade enfrenta atualmente problemas relacionados a 
questões ambientais – ameaça da qualidade da água, contaminação do solo e possíveis enchentes; e 
as questões sociais – falta de infraestrutura urbana e precariedade sanitária. A situação da comunidade 
agrava-se devido as constantes ameaças de remoção da população devido aos fatores citados. Logo, 
partindo dos estudos e trabalhos que já vem sendo realizados na área pelo Projeto de Extensão “Santa 
Luzia Resiste”, que reúne trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa e 
Extensão “Periférico, trabalhos emergentes” em parceria com o Grupo de Pesquisa “Água e Ambiente 
Construído”. A Proposta do projeto do Parque Linear Santa Luzia atrelado ao planejamento de uma 
paisagem regenerativa, surge para agregar e fortalecer a luta em defesa da comunidade de Santa Luzia 
e complementar trabalhos como o Plano de Bairro de Santa Luzia, por exemplo. O Plano de baixo 
é um trabalho final de graduação de curso de Atília Resende, que teve como objetivo elaborar por 
meio de um processo participativo uma proposta que serviria como mediação dos conflitos existentes. 
O Parque Linear surge a fim de, não apenas evitar a remoção da população do local e atender suas 
necessidades, mas também como um conjunto de soluções integradas a infraestrutura verde a fim 
de recuperar uma área degrada e propor um projeto sensível a água. A elaboração desta proposta foi 
possível com estudos sobre paisagismo regenerativo, reabilitação da paisagem, recuperação de áreas 
degradadas, infraestrutura verde, parques lineares e análises de pesquisas em andamento sobre a área 
de intervenção.
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 O presente trabalho de diplomação, trata-
se do projeto de um Parque Linear na ocupação 
da Chácara de Santa Luzia, localizado na Cidade 
Estrutural.  Busca-se sanar as necessidades quanto 
as questões ambientais, sociais, de infraestrutura 
e culturais que a comunidade vem enfrentando, 
apontadas no Plano de Bairro de Santa Luzia 
(Rezende, 2019), através do planejamento de uma 
paisagem regenerativa.

 A necessidade de reparar os problemas 
ambientais causados pelas expansões urbanas 
aceleradas, surge no contexto da Revolução 
Industrial. Como forma de melhoria sanitária, de 
infraestrutura e funcionamento (MADUREIRA, 
2012), criam-se áreas verdes – parques urbanos, 
jardins, praças. Tais áreas, surgem como 
amenizadores da poluição, ação de recuperação 
ambiental e provedores de saúde, lazer, educação 
e encontros sociais (Zanin, 2002), compensando as 
massas edificadas (KLIASS, 1993).

“Nas últimas décadas, a crescente importância das 
questões ambientais e de preservação dos patrimônios 
culturais e paisagísticos em todo o mundo contribuiu 
para revigorar as propostas de valorização das áreas 
verdes nos centros urbanos e de conservação dos seus 
espaços naturais. (KLIASS, 1993).

 Na década de 1960, período de crescente 
industrialização e expansão urbana no Brasil, 
nasce a Cidade Estrutural, localizada no Distrito 
federal. A ocupação surge a partir de um deposito 
de lixo, conhecido como Lixão da Estrutural e 
atualmente como “Aterro Controlado do Jóquei 
Clube” (ANDRADE, 2019). Os habitantes da Cidade 
Estrutural iniciaram o processo de urbanização 
de forma orgânica, sem planejamento e com 
construções precárias fruto da autoconstrução 
que são desprovidas de técnicas construtivas ou 
tecnologias sustentáveis (ANDRADE, 2018). 

 Neste contexto, reconhecendo a 
importância das áreas ambientalmente sensíveis 
nesta localidade, o valor simbólico e apego da 
população com seu território, busca-se por uma 
solução de melhoria de qualidade de vida sem 
que haja necessidade de remoção da população. 
Todavia, como melhorar problemas sanitários e de 
infraestrutura urbana?  Como utilizar a arquitetura 
e o paisagismo como solução para a permanência 
da população em Santa Luzia? Como recuperar 
ambientalmente a área degradada e contaminada 
pelo lixão e despejo de dejetos sólidos no solo? 
Como planejar uma paisagem regenerativa? 

 Naturalmente, arquitetos urbanistas e 
arquitetos paisagistas tem um papel importante na 
modificação da paisagem. Paisagens que imitam 
a complexidade do mundo natural produzem 
ecossistemas biologicamente diversos, saudáveis e 
regenerativos. A abordagem de projetos assim, não 
apenas pode restaurar os recursos do habitat, mas 
também pode tratar fontes de ar e água. Além disso, 
uma seleção adequada de matéria vegetal com alto 
potencial de tratamento de solo contaminado pode 
desemprenhar um papel importante na melhoria 
do meio ambiente (Thani e Rahim e Mohamad e 
Hashim, 2016).

 Logo, este presente trabalho tem como 
objetivo propor um Parque Linear Santa Luzia, 
através de um planejamento de paisagem 
regenerativa, localizado na ARIE da Vila Estrutural, 
bordas do Parque Nacional de Brasília onde se 
localiza a Chácara de Santa Luzia. Contribuindo 
para melhorar o saneamento, tratamento de água 
e a qualidade de vida da comunidade de Santa 
Luzia, criando uma conexão entre a população e o 
meio ambiente.

 Impactando a área ambientalmente, devido 
sua expansão juntamente com o Lixão existente e 
socialmente, devido a precariedade de moradias 
e a falta de infraestrutura urbana que promove 
problemas de saúde pública e aumenta a visão de 
pobreza da região.

 Na borda do Parque Nacional de Brasília, há 
a ocupação urbana das Chácaras Santa Luzia, esta, 
está inserida em uma situação ambiental sensível 
devido seus limites com áreas fragilizadas de 
proteção ambiental:  o Parque Nacional de Brasília 
(PNB), a Floresta Nacional de Brasília, o Parque 
Urbano da Vila Estrutural e as Área de Relevante 
Interesse Ecológico – ARIE Cabeceira do Valo e ARIE 
da Vila Estrutural. Tais áreas foram criadas em 2007 
com o objetivo de manter os ecossistemas naturais 
e estabelecer os parâmetros que devem presidir 
o uso da área, com a finalidade de impedir que a 
ocupação urbana possa interferir na conservação 
do PNB.  (Plano de Manejo das Áreas de Proteção 
da Vila Estrutural, 2012) 

 Devido a precária situação de infraestrutura, 
condições sanitárias e possível contaminação de 
solo e água, a comunidade de Santa Luzia se vê 
constantemente ameaçada de ser removida da 
área.  O governo do Distrito Federal apresentou em 
uma proposta para um complexo habitacional em 
2017, tal complexo, possuiria 3km de extensão e 
quatro pavimentos. (MIRANDA e ANDRADE,2018).   

“A proposta gerou divergências entre a população e 
argumentos de dentro da Universidade questionando a 
real necessidade de se remover toda a população do local. 
Estudos de Miranda e Andrade (2018) revelaram, a partir 
da metodologia desenvolvida por Andrade e Lemos (2015), 
que, apesar da proposta apresentar adequações mais 
sustentáveis no sentido ambiental, ela é insustentável no 
sentido cultural/emocional, econômico e social. (ANDRADE, 
2019).

1. introdução
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4. metodologia

O objetivo geral deste trabalho é propor um Parque 
Linear localizado nas bordas do Parque Nacional de 
Brasília, a ARIE da Vila Estrutural, onde se localiza 
a ocupação da Chácara de Santa Luzia. A fim de 
melhorar as condições de saneamento da região,  
acrescentar equipamentos comunitários que se 
enquadram as necessidades da comunidade e 
utilizar a infraestrutura verde e a própria paisagem 
do cerrado brasileiro. Criando um espaço de 
harmonia entre os valores ambientais, sociais, 
econômicos e estéticos.

objetivos específicos//

Para isso, os objetivos específicos são:

● Analisar a legislação urbanística sobre a área 
da Vila Estrutural e Chácara Santa Luzia, buscando 
compreender sua atual situação social, econômica 
e ambiental. 
● Estabelecer um processo de diagnóstico 
participativo, a fim de determinar as diretrizes 
projetuais; 
● Propor um planejamento de paisagem 
regenerativa e sistema integrado de parques: 
Parque Urbano, Parque Ecológico e Parque Linear 
a nível de estudo preliminar.
● Propor o  projeto paisagístico do Parque 
Linear com  as atribuições técnicas de um parque.
● Reforçar a importância da vertente 
ambiental nos projetos arquitetônicos urbanísticos.

Este presente trabalho, adotará para a criação do 
projeto do Parque Linear Santa Luzia os seguintes 
processos metodológicos:

• Fundamentação teórica sobre: projetos 
participativos, infraestrutura verde, regeneração, 
restauração e reabilitação de paisagens e parques 
lineares;
• Análise física e social da ocupação da 
Chácara de Santa Luzia, baseada no processo 
metodológico participativo desenvolvido por 
Andrade e Lemos (2015) abordada pelo grupo 
Periférico. Tal metodologia consiste na análise da 
área por meio das dimensões morfológicas, dos 
princípios de sustentabilidade, análise dos dados 
socioeconômicos, culturais e dos atores que 
participarão do processo;
• Análise de mapas referentes a área de 
estudo;
• Aplicação dos padrões espaciais baseados 
em Alexander et al (1977) e Andrade (2014), 
consistindo na elaboração de soluções na forma 
de padrões ilustrados que podem ser elaborados 
a partir dos problemas da comunidade e soluções 
apontadas pelas pessoas durante o processo 
participativo e pela análise do contexto local;
• Contato e encontros com a comunidade para 
conhece-la, entende-la e envolve-la afetivamente 
no processo do projeto do Parque Linear Santa 
Luzia;
• Determinar diretrizes, programa de 
necessidades, zoneamento, materiais, vegetação;
• Propor a integração entre as áreas 
verdes recuperadas disponiveis na região e sua 
regeneração. 
• Apresentação da proposta Projetual do 
Parque Linear Santa Luzia;

3. objetivos

Acreditando que a situação atual  de Santa Luzia 
é reversível visto as suas potencialidades, este 
trabalho busca apresentar o planejamento  de um 
conjunto de parques, integrando eles a paisagem 
como solução para a melhoria de infraestrutura 
urbana, lazer, recuperação ambiental, tratamento 
de água e contensão da expansão urbana da 
ocupação. Em especial o Parque Linear ocupando 
a zona de tamponamento da ocupação. Tendo 
em mente a preservação ambiental do cerrado 
brasileiro e a preservação da comunidade local.

Motivada pelo poder de mudança da atuação 
paisagística, da arquitetura e do urbanismo  e 
acreditando na regeneração da paisagem como 
restaurador do meio ambiente, cidades e vidas. 
Acredita-se que a infraestrutura verde trará novas 
oportunidades para os moradores de Santa Luzia. 
Busca-se enfatizar a importância do cuidado com 
o meio ambiente e do processo participativo 
na elaboração de projetos arquitetônicos e 
paisagísticos.

Além disso, o uso de técnicas de SbN – Soluções 
baseadas na Natureza como infraestrutura verde 
atrelado ao uso de serviços ecossistêmicos e um 
desenho urbano sensível à água, poderá viabilizar 
um melhor ecossistema urbano para a população e 
atuar na preservação ambiental da região.

O principal desafio será encontrar o meio termo 
entre soluções inovadoras, acessíveis e que se 
enquadrem na realidade da população, evitando 
impactos agressivos na comunidade e na própria 
paisagem. 

2. justificativa
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 A ocupação de Santa Luzia – localizada 
na Cidade Estrutural em Brasília -  foi 
consolidada no final da década de 1990, um 
processo de ocupação informal e ocorrido 
atraves da instalação de residências de 
pessoas que se sustentavam dos trabalhos 
que realizavam no antigo Lixão da Estrutural, 
atualmente desativado.  A ocupação, encontra-
se as margens do Parque Nacional de Brasília, 
uma unidade de proteção e conservação 
ambiental. 

 Atualmente, há uma proposta de 
remoção dos moradores de Santa Luzia, pela 
Agencia Fiscalizadora do Direito Federal – 
AGEFIS e o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM. 
Todavia, segundo RESENDE (2020, p.244), 
“mas a proposta de realocação implicará em 
graves prejuízos à população, como prejuízos 
econômicos, pelo custo da construção dos 
novos edifícios, e possíveis prejuízos ambientais 
que intensificariam a degradação ambiental 
local ao invés de reduzir o impacto”.

 Devido a situação a qual a ocupação de 
Santa Luzia se encontra, alunos, professores e 
pesquisadores da UnB tomaram a frente para 
juntamente com a comunidade traçar planos, 
projetos e ações que beneficiem a comunidade 
e que deem um espaço de fala aos moradores.

 Mostrando ao governo diversas 
possibilidades de se lidar com a população sem 
a necessidade de ações drásticas, permitindo 
que a população continue em seu espaço, mas 
que sobretudo, tenham acesso ao mínimo: 
infraestrutura urbana e sanitária básica.

 

 Neste contexto, entra o Projeto de 
Extensão “Santa Luzia Resiste”, que reúne 
trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos 
pelo Grupo de Pesquisa e Extensão “Periférico, 
trabalhos emergentes” em parceria com o Grupo 
de Pesquisa “Água e Ambiente Construído”. 

 Tem como objetivo principal fortalecer 
a luta em defesa da comunidade de Santa Luzia 
pela fixação sustentável de aproximadamente 
5 mil famílias junto à Defensoria Pública do 
Distrito Federal, à Frente Parlamentar “Em 
Defesa das Águas do DF e à Frente Parlamentar 
Ambientalista”. (RESENDE; ANDRADE; 
RODRIGUES; PEREIRA; LEMOS, 2020).

 O Plano de Bairro de Santa Luzia, 
trabalho final de graduação de curso de Atília 
Resende, teve como objetivo elaborar por meio 
de um processo participativo uma proposta 
que serviria como mediação dos conflitos 
existentes: ambientais, entre população e 
estado, dentro da própria comunidade e dessa 
com suas redondezas.

 Segundo o Plano de Bairro, observou-se 
por parte dos moradores a necessidade de um 
Parque linear, que segundo a diretriz #20: 

DIRETRIZ #20 CRIAÇÃO DE UM PARQUE LINEAR AO 
LONGO DO LIMITE ENTRE O PARQUE NACIONAL DE 
BRASÍLIA E SANTA LUZIA, SENDO ESTE DESTINADO 
A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA, PROVISÃO 
DE ESPAÇOS DE LAZER, USUFRUTO DE FORMA 
SUSTENTÁVEL E, SE NECESSÁRIO, MORADIAS, 
DESDE QUE SE PREZE PELA MÍNIMA EDIFICAÇÃO E 
INTERFERÊNCIA NO SOLO. (RESENDE, 2019)

Logo, partindo dos estudos e trabalhos que 
já vem sendo realizados na área. A Proposta 
do projeto do Parque Linear de Santa Luzia, 
surge para agregar e fortalecer a luta em 
defesa da comunidade de Santa Luzia. Unindo 
aos conhecimentos já organizados pelo grupo 
de extensão, trago meus conhecimentos 
adquiridos em um curto período em Portugal, 
onde estudei Arquitetura Paisagística, para 
somar no projeto e trazer uma proposta 
participativa de recuperação e reabilitação da 
área verde de Santa Luzia, beneficiando seus 
moradores.

IMAGEM 5
FONTE: LIZA ANDRADE

IMAGEM 6
FONTE: LIZA ANDRADE

Projetos Participativos em Santa Luzia
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Paisagismo e Regeneração
 A preocupação quanto aos problemas 
ambientais, por parte do Governo Federal 
Brasileiro, iniciou-se a partir de 1980, quando 
foi publicada a Política Nacional de Meio 
Ambiente. Tal publicação define quais são os 
recursos naturais a serem protegidos, entre 
eles: o solo, o ar, a água, a fauna e flora silvestre 
e o subsolo. Na mesma publicação, considera-se 
degradação de tais recursos “qualquer alteração 
adversa das características e elementos que 
integram o meio ambiente” (BRASIL, 1981, art. 
3º).

 No contexto de recuperar ou evitar 
a degradação de tais recursos, insere-se o 
trabalho paisagístico. O paisagismo pode ser 
definido, segundo Barbosa, como arte de 
recriação do belo da natureza, que proporciona 
paisagens belas e melhor qualidade de vida 
para as pessoas em um cenário tomado por 
edificações e rodovias.

“Partindo desse pressuposto além de resguardar as 
espécies nativas, também buscar reinserir espécies 
que sejam daquele meio, para isso um estudo da 
área e analisar as espécies remanescentes são 
fundamentais na produção de um paisagismo 
que valorize o meio ambiente, reconstruindo a 
paisagem mais próxima de sua origem, levando 
ao aspecto natural de suas formas (CHACEL, 2001 
apud VIEIRA).”

 No paisagismo, os termos regeneração, 
reabilitação, restauração e recuperação vem 
sendo bastante utilizados. De um modo geral, 
tais termos referem-se ao processo inverso à 
degradação. Para Griffith (1986, apud Ribeiro, 
2015, p.16) a recuperação da paisagem pode 
ser considerado um processo de reparação dos 
recursos em uma área, sendo suficiente para 
o restabelecimento das espécies naturais da 
região.  

Todos aspectos relacionados com a topografia, 
vegetação, fauna, solo, hidrologia e outros, devem 
apresentar as mesmas características de antes 
da degradação. Devido a essa complexidade, a 
restauração de um ecossistema muito alterado 
torna-se praticamente inatingível, pois é 
tecnicamente e economicamente questionável. 
Quando a degradação se refere apenas ao corte 
da vegetação, a restauração torna-se viável com 
o plantio misto de espécies nativas ou até mesmo 
com a regeneração natural da área. (RIBEIRO, 2015, 
p. 16).

 A reabilitação, segundo Majer (1989 
apud Ribeiro, 2015, p. 16), é o retorno de uma 
área degrada a um estado biológico apropriado, 
visando a recreação ou a valorização da estética 
ecológica.

A política ambiental brasileira estabelece como 
estratégico o desenvolvimento de técnicas que 
incrementem e facilitem a reabilitação de terras 
degradadas, para o posterior uso preservacionista, 
econômico ou social. O reflorestamento com 
espécies ecologicamente adequadas e o manejo 
da regeneração natural são as ações indicadas 
para transformar ambientes degradados em locais 
estáveis e/ou produtivos. (RIBEIRO, P. 17, 2015).

 Já a restauração, é um processo em 
que a área retorna ao seu estado original – sua 
fauna, vegetação, topografia, solo e hidrologia 
são restaurados. (Ribeiro, 2015).

A lei nº 9.985, de 18/07/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
– SNUC, objetiva, entre outros, recuperar e restaurar 
ecossistemas degradados, como descrito em seu 
artigo 4º, inciso IX. 

Em seu artigo 2º, o SNUC entende que: XIII – 
recuperação: restituição de um ecossistema ou 
de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de 
sua condição original. XIV – restauração: restituição 
de um ecossistema ou de uma população silvestre 
degradada o mais   próximo da sua condição 
original. (RIBEIRO, p. 19, 2015).

 Por fim, a noção de regeneração - 
‘renascimento’ ou ‘renovação’ - tem sido 
aplicada de várias formas em relação ao 
ambiente construído e às comunidades. Nos 
últimos anos, no entanto, a regeneração tem 
despertado crescente interesse como meio de 
reformular as práticas de construção. (Cole, 
2011).

 O design regenerativo promove o lugar 
como o principal ponto de partida para design, 
conectando as pessoas de volta ao espírito do 
lugar. Logo, de tal forma, as pessoas participam 
da vitalizarão dos espaços, tornando-se 
intrinsecamente motivadas a cuidar dele. 
(Mang, 2009).

As responsabilidades do design incluem: 
implementar, durante o processo de design e 
desenvolvimento, o que é necessário para garantir 
que a capacidade regenerativa contínua do projeto 
e as pessoas que o habitam e o mantenham 
sejam mantidas ao longo do tempo. (COLE,2011). 

Logo, ressalta-se a importância de realizar essa 
reconstituição dos ecossistemas, que foram 
degradados ou estão em tal situação.  Todavia, 
não apenas regenerar ou restaurar, mas 
realizar uma reinterpretação e quais as novas 
necessidades. Mudando e transformando a 
nova dinâmica do ecossistema antigo, criando 
e moldando um novo semelhante ao original. 
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Infraestrutura verde e Parque Linear

O entendimento dos espaços vegetados como 
parte da infra‐estrutura verde urbana, é visto 
como uma nova estratégia de estruturação 
dos espaços naturais e ambientalmente 
recuperados no processo de planejamento e 
desenho da cidade (SANCHES, 2011, p.89). Além 
disso, pode ser entendido como um sistema 
integrado de áreas verdes multifuncionais 
que relaciona a cidade com a sua envolvente 
enquanto infra-estrutura biofísica e social 
integrante do território (Madureira, 2008, 
apud. MADUREIRA, 2012, p. 2).

 Segundo SANCHES (2011), a função da 
infraestrutura verde deve trabalhar juntamente 
com as outras infra-estruturas, tendo como seus 
principais componentes: os espaços abertos e 
vegetados, como: parques, praças, corredores 
ecológicos, jardins, etc; que são, geralmente, 
aliadas as tecnologias ambientais, que imitam 
processos naturais, promovendo melhoria 
na qualidade ambiental e ganhos sociais e 
econômicos. Também atendem os seguintes 
pontos: 

• da mobilidade e a acessibilidade, ao 
direcionar e estruturar eixos de circulação, e 
de propiciar rotas alternativas para pedestres e 
ciclistas;
• da drenagem das águas pluviais, 
regulando o ciclo hídrico, atenuando os picos 
de cheia e conduzindo as águas com segurança;
• do lazer, a recreação e o convívio social, 
além de serem espaços de contemplação e 
percepção estética;
• da manutenção dos processos ecológicos, 
da biodiversidade e da sustentabilidade dos 
ecossistemas, colaborando com o aumento da 
conectividade dos fragmentos naturais.

 Segundo MARTINS (2015), os Parques 
Lineares são intervenções urbanísticas que 
criam ou recuperam áreas verdes associadas 
à rede hídrica, utilizados como instrumentos 
estruturadores de programas ambientais em 
áreas urbanas, para o planejamento e gestão 
de áreas degradadas. Além disso, podem ser 
considerados elementos da paisagem que 
incorporam valores cênicos, econômicos, 
simbólicos e naturais e aparecem como 
sinônimo de qualidade ambiental, qualidade 
de vida e responsabilidade social.  Os Parques 
Lineares podem fomentar as atividades de 
lazer e esporte, incremento da biodiversidade, 
controle da contaminação difusa, entre outros 
(CASTAÑER, 2018, p. 43).

 Quanto instrumento de manejo de 
águas pluviais, segundo Martins (2015, p.4) os 
parques lineares podem atuar no aumento da 
área de várzea dos rios, através do aumento de
zonas de inundação e da desaceleração da 
vazão da água e também para evitar a ocupação 
humana irregular em áreas de proteção 
ambiental.

 Alguns dos elementos mais frequentes 
encontrados nos Parques Lineares são: rede de 
drenagem, reservatório de controle de cheias, 
canaletas para drenagem das águas pluviais, 
canalização, acesso para ruas de ligação, 
caminho para pedestres, ciclovias, pontes de 
acesso e travessias, quadras poliesportivas, 
bancos, arborização paisagística e iluminação 
pública. (Martin, 2015, p. 5). Tais elementos são 
unidos a fim de garantir os objetivos do parque 
linear que seriam:

• Proteger ou recuperar os ecossistemas 
marginais aos cursos e corpos d’água;
• Conectar áreas verdes e espaços livres 
de um modo geral;
• Controlar enchentes;
• Prover áreas verdes para o lazer.

Por fim sua função ambiental atrelada a 
sua função social promovem o aumento na 
conscientização e a educação ambiental da 
população por ser diretamente beneficiada 
pelos recursos de tal parque.

18 19
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Parque Linear Tejo

Localização: Póvoa de Santa Iria, Portugal
Área: 15 hectares
Ano do projeto: 2012
Autor:  TOPIARIS

Por que é uma referência?

A construção dos parques permitiu reabilitar 
uma antiga zona industrial de depósitos de 
areia, e são ligados por caminhos pedonais e 
ciclovias. 

Ele  proporcionando espaços para atividades 
de lazer, um parque infantil e juvenil, zona de 
merendas, zona desportiva e de manutenção 
com ginásio ao ar livre, vólei de praia e 
skate park, anfiteatro ao ar livre, centro de 
interpretação do ambiente e da paisagem. 

passarelasespaços de convivência espaços de convivência

• PARQUE URBANO • PARQUE LINEAR

Minghu Wetland Park

Localização: Liupanshui, China.
Área: 31.2000m²
Ano do projeto: 2009‐2011
Autor:  Turenscape

Por que é referência?

O escopo do projeto inclui a restauração 
ecológica do rio e a melhoria do sistema de 
espaço aberto urbano. Portanto, a paisagem ao 
longo do rio Shuicheng é recuperada como uma 
infraestrutura ecológica que fornece serviços 
ecológicos para a região. 

Turenscape concentra-se tanto na bacia de 
drenagem do rio Shuicheng quanto na cidade. 
Em primeiro lugar, os riachos, tanques de 
peixes e terras baixas existentes estão todos 
integrados no sistema de controle de cheias e 
purificação ecológica ao longo do rio, formando 
uma série de zonas umidas de purificação com 
diferentes capacidades. 

No projeto, são usadas espécies nativas, 
que requerem pouca manutenção, o projeto 
exemplificou como harmonizar a relação entre 
o ser humano e a natureza em uma nova era. 

uso dos níveispassarelas biovaletasinfraestrutura verde

infraestrutura verde
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Como repertório de projetos, a pesquisa de-
senvolveu-se a fim de compreender projetos 
com soluções e situações próximas as encon-
tradas na área de intervenção, Santa Luzia/DF.

Buscou-se avaliar fatores como: infraestrutura 
utilizada, optando por aqueles que optaram 
pela infraestrutura-verde (por exemplo: par-
ques lineares, jardins de chuva, wetlands, etc); 
área de restauração, reabilitação ecológica, 
observando quais foram os métodos, como a 
ação foi realizada, etc; como e quais eram as 
atividades de lazer e como essas atividades es-
tavam atreladas a infraestrutura utilizada. Por 
exemplo no Jurong Lakeside Garden, o parque 
onde as crianças brincam com água e areia é 
uma forma de tratamento de água; buscou-se 
compreender quais eram as atividades reali-
zadas no parque e como as mesmas estavam 
distribuídas; por fim, a referência escolhida 
tem uma importante conexão e dão extrema 
importância a água e aos ecossistemas recons-
tituídos.

No decorrer do trabalho, serão feitos padrões, 
para ajudar no desenvolver e na solução do 
Parque Linear de Santa Luzia. 

Jurong Lakeside Garden

Localização: Jurong, Singapura
Área: 53 hectares
Ano do projeto: 2014-2015
Autor:  Ramboll Studio Dreiseitl

Por que é uma referência?

O Lakeside Garden visa restaurar o patrimônio 
paisagístico da floresta pantanosa de água 
doce como uma tela para recreação e 
atividades comunitárias. 

A área era uma floresta de mangue antes de 
ser transformada em um parque industrial 
em 1961. Agora, a ilha possui condições 
semelhantes às de um pântano de água doce, 
pois é constantemente inundada quando há 
mudanças no nível das águas do Lago Jurong.
A densa vegetação e as condições quase 
permanentes de alagamento da Floresta 
do Pântano de Água Doce levaram ao 
desenvolvimento de um habitat único para a 
flora e a fauna.

No projeto, foram usados elementos de 
Projeto Urbano Sensível à Água (WSUD), como 
valas com vegetação e valas de cascalho, são 
introduzidos como medidas de transporte de 
drenagem.

Há um sistema de reciclagem de água de 
circuito fechado  que trata a água naturalmente 
e é usado para o playground aquático. 

sistema de reciclagem da água passarelaswsud
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Fresh Kills Park    

Localização: Nova York, Estados Unidos da 
América 
Área: 2.200 acres
Ano do projeto: 2012
Autor:  Governo do Estado de Nova York 

Por que é referência?

O maior aterro sanitário do mundo 
transformado  em um parque sustentável . 

Os montes do aterro foram vedados com uma 
tampa, que inclui camadas de solo e geotêxteis. 
Há um sistema de poços, trincheiras e tubos que 
coletam de subprodutos do aterro no subsolo e 
os envia para estações de tratamento próximas. 
O monitoramento do ar, das águas superficiais 
e subterrâneas é realizado regularmente.

É o lar de uma variedade de habitats com uma 
grande variedade de vida selvagem. Como 
uma paisagem recuperada em uma região 
densamente urbana, o local possui grande 
potencial para fornecer necessidades de habitat 
para espécies vulneráveis.

FONTE: the guardian FONTE: fresh kills park
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6.6 Emerald Necklace  

Localização: Boston, Estados Unidos da 
América 
Área: 800 hectares
Ano do projeto: 1878 ‐ 1895 
Autor:  Olmsted 

Por que é referência?

É uma ntervenção considerada precursora de 
uma de práticas e propostas contemporâneas 
na criação de parques.

Como a conexão de parques e áreas verdes, 
a requalificação de cursos d’água, a criação 
de corredores verdes, a multifuncionalidade e 
a articulação entre soluções de saneamento, 
controle de enchentes, viário, recreação e 
conservação ambiental.

É um projeto completo, multidisciplicar e 
a mistura do uso da infraestrutura com a 
paisagem. 

FONTE: MARION PRESSLEY AND
ASSOCIATES

FONTE: MARION PRESSLEY AND
ASSOCIATES

FONTE: MARION PRESSLEY AND
ASSOCIATES

IMAGEM 22
FONTE: CIDADE DE BOSTON
(www.nps.gov)

FONTE: MARION PRESSLEY AND ASSOCIATES
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30IMAGEM 9 - Santa Luzia
FONTE: LIZA ANDRADE

 A ocupação de Santa Luzia, localizada 
na Região Administrativa XXV - SCIA/Cidade 
Estrutural no Distrito Federal, nas proximidades 
do Parque Nacional de Brasília e da nascente 
do Córrego Cabeceira do Acampamento. 
Atualmente, conta com aproximadamente 15 
mil habitantes e foi consolidada no final da 
década de 1990, um processo de ocupação 
informal, processo ocorrido através da 
instalação de residências de pessoas que se 
sustentavam dos trabalhos que realizavam 
no antigo Lixão da Estrutural, atualmente 
desativado.

Quanto as questões ambientais, a ocupação 
está localizada numa área complexa e 
ambientalmente frágil, pois além das 
substâncias tóxicas produzidas pelo lixão, 
está cercada por áreas importantes para a 
preservação ambiental: o Parque Nacional 
de Brasília – PNB (Unidade de Conservação 
Federal), as Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico – ARIE Cabeceira do Valo e a Vila 
Estrutural (Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável), e ainda possui o Parque Urbano 
da Vila Estrutural localizado em seu interior. 
(Plano de Manejo ARIE Estrutural, 2012).

 Segundo Andrade, devido ao rápido 
crescimento do assentamento informal 
é necessário verificar a viabilidade de 
manutenção das populações ali fixadas, 
analisando se a implantação de técnicas de 
SbN – Soluções baseadas na Natureza como 
Infraestrutura Verde, intensificação do uso 
de serviços ecossistêmicos e desenho urbano 
sensível à água, viabilizaria um ecossistema 
urbano equilibrado que melhorasse a qualidade 
de vida da população.
 Atualmente, como a população não é 
atendida por infraestrutura de saneamento, 
a drenagem urbana em Santa Luzia é feita 
pelos próprios moradores através de soluções 
simples, como: fossas sépticas irregulares, 
calhas nas laterais das ruas e  canalização 
do esgoto a céu aberto no centro das vias 
(Perucchi, 2018).

 Tais condições precárias enfatizam 
problemas à saúde da população e ao 
meio ambiente local. Apesar dos esforços 
comunitários em evitar a contaminação do 
meio em que vivem, a poluição difusa ocorre à 
custa do descaso do Estado, que nega o mínimo 
dos direitos à cidade aos moradores, que 
geram serviços de alta relevância ambiental de 
coleta de materiais reciclados em quase todo o 
Distrito Federal. (ANDRADE, 2018)
 O solo da região em alguns pontos é 
composto por uma espessa faixa de entulhos, 
característica que amplifica a contaminação 
do solo, comprometendo seu uso para fins 
agricultáveis e de captação de água. Deixando 
a população ainda mais vulnerável a problemas 
de doenças. A vegetação na região está 
presente de modo rarefeito, com algumas 
poucas árvores nativas do Cerrado, pequenos 
arbustos, a presença de vegetação rasteira e 
de vegetação exótica como árvores frutíferas 
(mangueiras, amoreiras entre outras.  (Plano 
de Manejo ARIE Estrutural, 2012).

 Segundo Miranda (2016), as áreas de 
lazer na ocupação são quase inexistentes, e 
as poucas que existem, concentram-se fora da 
comunidade, mesmo que próximas. 

 Além disso, a conectividade entre 
os espaços verdes é reduzida, assim como a 
própria vegetação no local. A fitofisionomia da 
paisagem natural se caracteriza em cerrado ralo 
de vegetação arbóreo-arbustiva, com pouca 
cobertura arbórea de 5% a 20% e altura média 
de dois a três metros, representando uma 
forma menos densa e mais baixa do Cerrado. 
Representa a forma mais baixa e menos densa 
de Cerrado sentido restrito. Quanto ao solo, 
ele agrega umidade ao longo do ano por uma 
profundidade de 1,5-2m, com obtenção de 
água por raízes profundas, ou utilizando água 
das empossadas da chuva. (RESENDE et. al. 
2020).

SANTA LUZIA

PLANO PILOTO
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Em abril de 2017 o JDFT publicou uma 
sentença a qual obriga e estabelece prazos 
para o cumprimento das condicionantes, 
que incluem a remoção das edificações 
existentes na faixa de 300metros a partir 
da cerca do Parque Nacional de Brasília, 
além das edificações no interior da ARIE 
da Vila Estrutural e do Parque Urbano Vila 
Estrutural, sujeito à multa em caso de não 
o fizer.

Como solução para o problema, a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal – CODHAB/DF propôs 
um projeto de habitação social com casas 
plajeadas em edifícios que configuram um 
“muro” demais de 3km de extensão nos 
limites da poligonal urbana da Estrutural.

Porém, o projeto recebe criticas, sendo 
considerado um “Muro humano” que 
separa o Parque Nacional de Brasília. 
(ANDRADE, 2019).

O Plano de Bairro de Santa Luzia, trabalho 
final de graduação de curso de Atília Resende, 
teve como objetivo elaborar por meio de 
um processo participativo uma proposta 
que serviria como mediação dos conflitos 
existentes: ambientais, entre população e 
estado, dentro da própria comunidade e dessa 
com suas redondezas.

O trabalho, surge como forma de mostrar uma 
solução que atenda melhor os moradores de 
Santa Luzia, em contra ponto a proposta do 
Goverde do Distrito Federal.
 
O mapa ao lado mostra a proposta do uso 
do solo do Plano de Bairro de Santa Luzia. 
Pode-se observar que o parque não pega 
inteiramente a faixa dos 300m, mas ainda 
assim surge como uma proteção para o Parque 
Nacional de Brasília.  A proposta foi feita após 
reuniões, oficinas e mapeamentos junto com a 
comunidade de Santa Luzia.

IMAGEM 11 E 12: como a ocupação de Santa Luzia se encontra; 
proposta da CODHAB/DF.
FONTE: CODHAB/DF
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IMAGEM 10 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON

mapa de propostas: plano de bairro de santa luzia
FONTE: ATILA RESENDE,2019
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IMAGEM 13 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON

IMAGEM 14 -  Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON

IMAGEM 16 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON

IMAGEM 16 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON
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IMAGEM 15 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON

IMAGEM 18 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON

IMAGEM 17 - Santa Luzia
FONTE: GABRIEL LYON IMAGEM 19 - Santa Luzia

FONTE: GABRIEL LYON
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ANÁLISE 



aspectos sociais//
Devido a situação de pandemia que estamos vivendo, a 
comunicação com os moradores da comuidade de Santa Luzia 
foi limitado. Com isso, foi realizado um questionário que foi 
respondido por alguns moradores da região. 

Os resultados do questionário foram utilizados para concluir e 
enfatizar escolher projetuais que beneficiasse a população de 
Santa Luzia.

O questionário foi realizado pelo grupo: Manuella Monção, 
Diego Cardoso e Liza Andrade.

O questionário obteve 78 respostas ao todo. As respostas 
recolhidas com o questionário, confirmam que os moradores, 
que o responderem, tem um zelo pelo local, gostam dele e 
sentem que Sata Luzia é seu lugar, seu refúgio. Logo, eles se 
disponibilizariam para cuidar da hora comunitária ou do jardim 
em sua rua (jardins de chuva, jardins comuns, por exemplo.

38

Outro ponto que pode ser percebido, é que os moradores 
mesmo no momento não tendo muito contato com o cerrado 
ou com as bordas  do Parque Nacional de Brasília, sentem essa 
vontade, pois 60,5% dos que responderam que gostaria de 
interagir com as bordas do PNB.

Além disso, também ficou clara a necessidade da comunidade 
por um espaço de lazer e de convivio, algo que o Parque 
Linear Santa Luzia poderá suprir, já que 31,5% gosta de utilizar 
os espaços publicos para interagir e conversar com seus 
conhecidos. 
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aspectos climatológicos//

O clima predominante no Distrito Federal é o quente e semiúmido, 
apresentando duas estações bem definidas: o inverno seco e o verão quente 
e úmido. A temperatura, no periodo seco (abril a setembro) possui maiores 
amplitudes térmicas diárias. Já as menores temperaturar, ocorrem durante 
junho e julho.
Segundo a classificação de Kôoppen, pode ser observados dois tipos climáticos 
no DF: o tropical ( em áreas com cotas climáticas abaixo de 1000m; e tropical 
de altitude, para as cotas altimétricas entre 1000 e 1200 metros; por fim, 
tropical de altiture com cotas altimétricas acima de 1200m (EIA/RIMA, 2009).
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recurso hidríco //

São dois os aquíferos controlados pelo arcabouço geológico-geomorfológico da 
região: o do “Domínio Poroso”, representado pela Cobertura Detrito-laterítica, 
manto de intemperismo das rochas e aluviões e o do “Domínio Fissural”, 
caracterizado pelas descontinuidades planares do maciço rochoso fraturado.

[...] Sem nenhuma medida de proteção ambiental no Lixão do Jóquei, tais como
impermeabilização das cavas e drenagens, tratamento de chorume, disposição 
ordenada de resíduos sólidos, o aquífero da região é exposto à contaminação pelo 
chorume produzido. 

[...] A percolação das águas pluviais através dos resíduos sólidos é a principal
responsável pela introdução de elementos poluidores no ciclo hidrológico. A água 
de infiltração aumenta o volume do chorume e amplia o desenvolvimento da 
pluma de contaminação em direção ao PNB.

[...] O desenvolvimento do aterro na forma de uma pilha elevada resulta no 
aumento da carga hidráulica, a qual deverá ampliar a velocidade de migração 
da pluma de contaminação. Para minimizar este efeito é fundamental que a 
superfície de toda a área seja impermeabilizada depois da transferência final para 
o novo aterro sanitário. (PLANO DE MANEJO - DIAGNÓSTICO ARIE DA VILA 
ESTRUTURAL, pg.44-45,2012)”
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“A falta de redes de drenagem e de pavimentação das ruas 
propicia o escoamento das águas superficiais, sem qualquer 
controle, carreando sedimentos em excesso, lixo, águas servi-
das e até esgotos sanitários advindos do extravasamento das 
fossas implantadas e mantidas em condições inadequadas 
nas residências. Nas épocas secas, o que escoa a céu aberto 
são as águas servidas e os esgotos, evaporando ou infiltran-
do, tornando as condições de vida insalubres. Nas épocas chu-
vosas aumenta o escoamento torrencial, carreando sólidos e 
poluentes de toda espécie. 

  Como visto, as fontes de poluição hídrica estão presen-
tes de forma difusa na ARIE da Vila Estrutural, cuja drenagem 
se dá na direção das cabeceiras do córrego do Acampamen-
to. Entretanto, as residências mais próximas ao PNB estão si-
tuadas a cerca de 50 metros do limite desta UC, o que torna 
improvável a contaminação direta do córrego do Acampa-
mento.” (PLANO DE MANEJO - DIAGNÓSTICO ARIE DA VILA ESTRUTURAL, 
pg.52,2012)” 

poluição hidríca //

IMAGEM 20

IMAGEM 21

FONTE: PLANO DE MANEJO - DIAGNÓSTICO ARIE DA VILA ESTRUTURAL
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FONTE: VINICIUS REZENDE
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“A classificação dos solos da ARIE da Vila Estrutural foi realiza-
da com base na versão atualizada da Embrapa (1999). Embrapa 
(1978) classificou o solo da ARIE Estrutural como latossolo ver-
melho. Durante vistoria realizada, verificou-se que a área sofrera 
um intenso processo de modificação do seu relevo, por meio de 
operações de corte e aterro do solo existente..” (PLANO DE MANEJO 
- DIAGNÓSTICO ARIE DA VILA ESTRUTURAL, pg.48,2012)” 

aspectos geomorfológicos//

IMAGEM 22

FONTE: VINICIUS REZENDE
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vegetação //



vegetação //

“A vegetação da ARIE da Vila Estrutural apresenta remanescentes 
característicos do cerrado sensu stricto encontrado na região do Distrito 
Federal. [...] O cerrado sensu stricto é uma fisionomia cuja vegetação ocorre 
geralmente em faixas extensas e contínuas, caracterizado por uma camada 
herbácea com predominância de gramíneas e por uma camada lenhosa.[...] 
Na ARIE, esta fitofisionomia encontra-se descaracterizada com elevado grau 
de antropização, visto que a mesma possui solos profundos e bem drenados, 
ou seja, as atividades agrícolas e agropecuárias, assim como as benfeitorias, 
localizam-se  predominantemente sobre esta formação. Apesar da pequena 
área de cerrado sensu stricto na ARIE, esta formação representa 39% da área 
do PNB e tem papel fundamental na manutenção do ecossistema da região 
(Martins et al., 2001).

[...] Apesar do avançado estagio de degradação no local, com depósitos de 
lixo e entulho e algumas ocupações irregulares, a área ainda guarda forte 
regeneração natural e árvores remanescentes que podem contribuir para um
avanço sucessional na área, desde que sejam excluídos os fatores degradantes.
(Plano de Manejo - Diagnóstico ARIE da Vila Estrutural)”

FONTE : Diagnóstico ARIE da Vila Estrutural
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dimensões da sustentabilidade

análise

sustentabilidade ambiental

avaliação 

A área é considerada  uma unidade de conser-
vação e uso sustentável (ARIE Estrutural) que 
possui moradias e atualmente há uma concen-
tração de despejo de residuos solidos. Logo, a 
o descumprimento da lei.A área também está 
as margens do Parque Nacional de Brasília, uma 
Unidade de Conservação Federal. Em 2017 foi 
sugerida a faixa de tamponamento de 300m 
para resguardar o PNB. Há uma horta utiliza-
da pela comunidade para cultivo e consumo 
familiar. Nota-se áreas verdes e espaços livres, 
todavia eles são desconexos. 

As nascentes e corpos hídricos encontram-se 
próximas, no Parque Nacional de Brasília. To-
davia, o despejo de dejetos e residuos solidos 
no solo podem prejudicar a qualidade da água 
e a captação da mesma. É uma área propicia a 
enchentes e drenagem urbana é feita pelos pró-
prios moradores através de soluções rudimenta-
res, como: fossas sépticas irregulares, calhas nas 
laterais das ruas e  canalização do esgoto a céu 
aberto no centro das vias. Deixando a população 
ainda mais vulnerável a problemas de doenças.
Percebe-se também a não adequação do dese-
nho urbano com o terreno.

1. Parque Linear
2. Recuperação  e reabilitação da faixa de tam-
ponamento de 300m.
3. Inserção de vegetação adequada para a re-
gião, principalmente do bioma cerrado.
4. Proposta de recuperação da área do lixão da 
estrutural.
5. Conexão do novo Parque Linear, Parque Urba-
no Estrutural, área do lixão e áreas verdes/livres 
disponiveis.
6. Promover a educação ambiental entre a co-
munidade e região.
7. Paisagismo Produtivo

1. Uso de infraestrutura verde, a fim de solucio-
nar problemas referentes a saneamento e gestão 
d’água e esgoto.
2. Propor uma visão holística transdisciplinar dos 
fluxos de água.
3. Canais de infiltração.
4. Optar por tratamentos de esgoto alternativos 
e sustentáveis (wetlands ou zona de raízes).
5. Jardins de Chuva.
6. Sistema de reciclagem de água atrelado ao 
lazer.
7. Bacias de contenção e captação de chuva, ou 
lagos e lagoas (WSUD).
8. Pavimentos porosos.
9. Biovaletas ou valas com vegetação e faixas de 
proteção (WSUD).
10. Filtração de areia e de profundidade para 
águas residuais (WSUD)

1. Corredores ecólogicos.
2. Percursos interativos.
3. Espaço de encontros para promoção da edu-
cação ambiental e encontros da comunidade 
como anfiteatros.
4. Áreas destinadas a agricultura/permacultura.

1. Plataformas.
2. Percursos pedonais.
3. Torres de observação.
4. Parquinho de areia e água (ex: Clusia Cove - 
Jurong Lakeside Garden).

Proteção ecológica e agricultura 
urbana

Infraestrutura verde: gestão d’água, 
drenagem natural e tratamento de 
esgoto alternativo

proposta programa
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análise avaliação 

Não há uma preocupação com questões como a 
redução do uso de energia,aplicação de sistemas 
alternativos ou a  Integração da água e energia: 
sistemas integrados para distribuição da energia 
e água. Nota-se a falta de infraestrutura urbana 
quanto a esses quesitos.

A área encontra-se em uma situação muito vul-
neravel quando ao saneamento. O solo da região 
em alguns pontos é composto por uma espessa 
faixa de entulhos, característica que amplifica a 
contaminação do solo, comprometendo seu uso 
para fins agricultáveis e de captação de água. 
Deixando a população ainda mais vulnerável a 
problemas de doenças. 

Segundo o mapeamento do Plano de Bairro 
de Santa Luzia, pode-se observar que existem 
pontos de coleta de lixo. Todavia, ainda há muito 
despejo de dejetos em áreas abandonadas.

1. Adoção de energias alternativas, como por 
exemplo a energia solar para postes de luz.
2. Caminhos e passeios arborizados e trajetos 
menores.
3.Estacionamentos menores.
4. Promoção do uso de transporte público, 
adicionando paradas de ônibus mais próximas e 
acessiveis.

1. Soluções para a descontaminação do solo, 
tratamento de esgoto e água.
2. Sistema de reutilização de águas cinzas (ECOS-
SANEAMENTO).
3. Sistema de desinfecção.

1. Locais apropriado para a realização de coleta 
seletiva e descarte apropriado de resíduos.
2. Promover a reciclagem de materiais.

Promoção dos sistemas alternativos 
de energia e diminuição da pegada 
ecológica 

Saúde 

Redução, reutilização e reciclagem 
de resíduos 

proposta programa
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análise avaliação 

É notado que atende quanto aos pontos te inte-
ração social, existem os pontos de encontros que 
os moradores frequentam e outros que ainda 
geram medo. A região carece de rotas de deslo-
camentos de pedestres, devido a falta de infra-
estrutura. A questão de acessibilidade também é 
limitada.

É perceptivel a importancia que os moradores 
dão a comunidade de Santa Luzia, sendo possi-
vel compreender que eles sentem-se pertencen-
tes áquele espaço e cada vez mais a comunidade 
vem se inserindo em processos de planejamento 
local.

O acesso até a comunidade é feito majoritaria-
mente por transportes motorizados, seja cole-
tivo ou não. Todavia, há uma carência sistemas 
viário e de inafrestrutura. Os percursos e para-
das de transporte coletivo também são escassos.

Há o respeito aos gradientes de densidade 
crescente em direção ao centro de bairro e de 
adensamento responsáve. Ainda existem vazios 
urbanos.

1. Promover espaços públicos que incentivem a 
interação entre os moradores e o lazer.
2. Passeios para pedestres confortaveis e com 
acessibilidade.

1. Criação de espaços e atividades comunitárias 
que fortaleçam o sentimento de pertencimento 
e sentido de comunidade.

1. Reduzir a necessidade de deslocamento moto-
rizado promovendo paradas de ônibus próximas 
e outras formas de transporte.
2. Trajetos menores e caminhos arborizados;
3. Ciclovias

1. Requalificar vazios urbanos.

1. Áreas de permanencia arborizadas, com ban-
cos, que promovam o encontro de pessoas.
2. Espaços para atividades recreativas.
3. Quadras esportivas.
4. Parquinhos.
5. Áreas para piqueniques.

1. Ciclovia.
2. Passeios arborizados e interativos.

Urbanidade

Comunidade com sentido de vizi‐
nhança

Mobilidade e transporte sustentá‐
veis

Adensamento urbano

proposta programa

sustentabilidade social

sustentabilidade econômica
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análise avaliação 

Quanto as centralidades com mescla de funções 
e atividades em distâncias caminháveis é possi-
vel ver como positiva.

Percebe-se a falta de dinâmica urbana como a 
existencia de infraestruturas diversificadas, não 
há um mobiliário urbano variado ou adequado 
aos espaços. O sistema de iluminação publica é 
ineficiente. Também não há um sistema viário 
compativel com a realidade da área e o siste-
ma de água, esgoto e drenagem é precário ou 
inexistente. Em resumo, há um grande problema 
quanto as infraestruturas urbanas.

Existem áreas abondonadas onde acabam sendo 
realizados o despejo de residuos solidos, tais 
áreas podem até tornarem-se perigosas.Há de 
certa forma uma identidade do local.

1. Propor uso diversificado de atividades.

1. Propor um mobiliário urbano variado e ade-
quado ao uso das pessoas.

1.  Revitalização das áreas abandonadas e rea-
proveitamento destas áreas para recreação, ou 
alguma atividade de interesse da comunidade.

Desenvolvimento da economia 
local em centros de bairros

Dinâmica urbana

Revitalização urbana 

proposta programa

sustentabilidade cultural e emocional

Percebe-se poucos marcos visuais e pontos 
focais relevantes, principalmente verticais. Mas 
existem outras formas de se localizar como utili-
zar algum comércio como referência, ou alguma 
rua, ou até mesmo a propria paisagem.

Nota-se a existentcia de laços afetivos através 
da agradabilidade visual e da simbologia pela 
população.

1. Trazer marcos visuais que auxiliam na caracte-
rização e orientação no local. 

1. Proposta de soluções que acentuem a identi-
dade local e a percepção afetiva e simbólica.

Legibilidade e orientabilidade

Afetividade e simbologia 
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• Criar conexões e articulações entre as áreas de intervenção e seu 
entorno;

• Requealificação de áreas degradadas e abandonadas;

• Regeneração e reabilitação da paisagem existente;

• Espaços multifuncionais e articulados com os sistemas de drena‐
gem/saneamento;

• Controle de enchentes;

• Descontaminação do Solo;

• Recreação e Lazer;

• Educação Ambiental;

• Integrar o Parque Nacional de Brasília aos novos parques;

diretrizes//
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O PROJETO



  A implantação do Parque ocupa toda a extentão da zona de 
tamponamento estabelecida pelo decreto. A disposição de equipa-
mentos e diferentes atividades está distribuida ao londo da exten-
são do Parque Santa Luzia. Horizontalmente há a conexão entre as 
pontoas do parque pelo calçadão e ciclovia. Além disso há os pas-
seios internos e passarela elevada complementando a circulação 
do Parque.  Ao mesmo tempo que existem áreas verdes compostas 
por prado e vegetação nativa do cerrado, também são inseridas áre-
as verdes caminhavéis para que os usuários do parque caminhem 
livremente por todos os locais e possa usufruir dos mesmos.  Fo-
ram implantados dois Centros Comunitários, um em cada ponta do 
parque, atendendo assim um maior número de moradores locais.
Observando as solicitações dos moradores, também foi inserido no 
parque uma área mais ecológica composta por atividades como a 
agrofloresta, estabulo ( para os animais dos carroceiros/catores), vi-
veiros e galpões multiuso (pensados para os catadores e carroceiros 
locais). 

 Com base nos questionários enviados para os moradores de 
Santa Luzia, concretiozou-se que há uma vontade por parte dos mo-
radores de terem um maior contato com as proximidades do Parque 
Nacional de Brasília, logo o Parque irá ajudar nesse melhoramente 
entre as relações. Além disso, as principais atividades destacadas 
para o uso do parque seriam: contemplação da natureza, relaxar, fa-
zer caminhadas, andar de bicicleta, conversar com os amigos. Logo, 
com os equipamentos escolhinhos e presentes no Parque essas ne-
cessidades da População serão resolvidas. Por fim, o Parque Santa 
Luzia, trás consigo a chance de uma conexão da população com a 
natureza e uma melhor infraestrutura de lazer, encontros e convi-
vência entre as pessoas que ali moram.
   As soluções pensadas focam na possibilidade da auto-
gestão do parque pela comunidade. Seja usando pavimentos que 
os próprios possam confeccionar e repor, construções de sistemas 
construitivos mais simples, assim como atividades mais cotidianas.
 
Quanto as soluções pensadas em relação a água, foram utilizadas 
wetlands, valas, canaletas, jardins de chuva e jardins filtrantes, 
buscando captar as águas pluviais da Vila Estrutura, evitando ala-
gamentos.

PARQUE
LINEAR
SANTA
LUZIA

PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA

SANTA LUZIA PARQUE SANTA LUZIA



 O sistema integrado de parques consistiria na união do Par-
que Urbano, Parque Ecológico e do Parque Linear de Santa Luzia. 
Sendo essa união estruturada por infraestruturas como corredores 
verdes, via parque e vias hirdricas. 

 Além disso, tal sistema teria a função de estruturar as as no-
vas áreas de lazer e áreas ecologicas,  promovendo uma conexão 
da comunidade com o meio ambiente.

// estudo sistema integrado 
de parques



1. Zona residêncial: Zona destinada aos moradores e suas atividades.

2. Zona de Contorno: Zona destinada as ruas, calçadas. ciclovias.  Onde os morado-
res poderão circular pelo parque, fazer caminhadas, corridas e andar de bicicleta.

3. Zona de Atividades: Zona destinada a todas as atividades do parque. Locais de 
convivio, jardins de contemplação, parquinhos, serviços. Local onde haverá mais vida 
e interação das pessoas com o cerrado.

4. Zona de Transição: Zona de maior contemplatação do cerrado e do Parque Nacio-
nal de Brasília. Assim como a presença de wetlands.  Uma zona mais resguardada e 
que terá como propósito a atividade de regeneração da vegetação mais intensa.

5. Zona de Preservação: Parque Nacional de Brasília. Local totalmente destinado a 
preservação do Cerrado e seus ecossistemas.

ZONA 
RESIDÊNCIAL

ZONA DE 
CONTORNO

ZONA DE 
ATIVIDADES

ZONA DE 
TRANSIÇÃO

ZONA DE 
PRESERVAÇÃO
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// zonas



// os novos caminhos

CORTE VIA PARQUE
ESCALA 1:100

CORTE PASSARELA
S/ ESCALA

CORTE PASSEIO PRINCIPAL
S/ ESCALA

CORTE PASSEIO SECUNDÁRIO
S/ ESCALA

CORTE RUA DO LAZER
ESCALA 1:200

passeio

passeio passeio

faixa de serviço
com arborização e 
jardim de chuva

faixa de serviço
com arborização e 
jardim de chuva

faixa de serviço
com arborização e 
jardim de chuva

faixa de serviço
com arborização e 
jardim de chuva

faixa de serviço
com arborização e 
jardim de chuva

faixas de tráfego faixas de tráfego faixas de tráfego 

faixas de tráfego 

faixas de tráfego estacionamento ciclovia

ciclovia

calçadão parque



 As propostas,  giram em torno as atividades que a comu-
nidade poderá realizar dentro do Parque Linear Santa Luzia. 
 Logo, é proposto uma variedade de atividades como playgrou-
nds, áreas destinadas para piqueniques, áreas de descanso, 
áreas para uso misto que podem ser usadas para centros co-
munitários, galpões e até mesmo residências. O intuido princi-
pal é transformar o espaço, hoje subutilizado, em um local que 
possa ser usufruido pelos moradores de Santa Luzia.

 Como base o questionário que enviamos a população, 
percebe-se que a maioria gostaria de um espaço para relaxar, 
andar de bicicleta e realizar atividades recreativas. 
 
 Logo, as atividas do parque englobam as de desejo dos 
moradores de Santa Luzia, para que possam ter um equipa-
mento público que incentive encontros  e conexão com o cer-
rado e as bordas do Parque Nacional de Brasília. 

// atividades



implantação
escala 1:2500

legenda

wetland quadras esportivas

parquinho serviços / centro comunitário

deck mirante
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// escolha de espécies e paisagismo

Para o projeto paisagístico do Parque Linear Santa Luzia, foi usado como 
referência o  MANUAL PARA RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE CERRA-
DO ( Manual para recuperação da vegetação de cerrado [recurso eletrô-
nico] / 3.ed. Giselda Durigan ... [et al.]. - - 3.ed.rev. e atual. - - São Paulo : 
SMA, 2011.) para a escolha de espécies da vegetação utilizadas no projeto.

É importante ressaltar que a vegetação existente deve ser mantida em sua 
maioria, por já serem nativas do local. Todavia, há a necessidade de re-
por e enriquecer ainda mais a biodiversidade e ecossistemas já existentes. 

Os aspectos usados para a escolha da vegetação leva em considera-
ção aspectos como: função na regeneração, adequabilidade da ve-
getação ao clima e solo, preferencia à espécies nativas do cerrado 
brasileiro. Espécies que enriqueceriam o local seja funcionalmente 
ou esteticamente, com uma variedade de cores, alturas e texturas. 

Também é valido ressaltar que as novas espécies de ar-
vores foram inseridas para que se aumente as sombras 
nos passeios, locais de estar e para dar mais cor ao local.

Cassia Ferruginea

Handroanthus albus

Pterogyne nitens

Stenocalyx dysentericus

Jacaranda copaia

Chorisia speciosa

Pterodon emarginatus

Licania kunthiana

Tibouchina granulosa

Alcantarea imperialis

Arachis repens

Ayapana triplinervis

Paepalanthus chiquitensis Herzog

Hordeum jubatum

Achyrocline satureioides

Andropogon virginicus

Androphogon leucostachyus

Chresta Sphaerocephala)

Centaurea cyanus

Alstroemeria gardneri

Eichhornia crassipes

Pistia stratiotes

Salvinia molesta

7-12m

8-30
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até 7m
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até 6m

2-5m

1-1,5m
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0,4-0,5m

até 0,9m
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1,2-1,5m

1-3m

1,5m

0,2-0,3m

0,15-0,2m

.
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Ipê amarelo 

Amendoim Bravo

Cagaita

Caroba

Paineira Rosa

Sucupira Branca

Marinheiro

Quaresmeira roxa

Bromélia imperial

Grama amendoim

Ayapana

Chuveirinho

Capim rabo de raposa

Marcela

Capim membeca

Capim Andropogon

João Bobo

Centáura

Alstroemeria gardneri

Aguapé

Alface d’água

Salvinia
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Arbustos com tonalidades mais esverdeadas como por exemplo:
1. Capim rabo de raposa (Setaria parviflora)
2. Androphogon leucostachyus
3. Chuveirinho (Paepalanthus chiquitensis Herzog)

Arbustos com tonalidades mais alaranjadas e amarelas. Como por exemplo:
1. Alstroemeria gardneri
2. Marcela ( Achyrocline satureioides DC.)
3. Andropogon fastigiatus

Arbustos com tonalidades mais rosadas e roxas. Como por exemplo
1. Ayapana amygdalina(Lam.) 
2. João-bobo do Cerrado (Chresta Sphaerocephala)
3. Centáurea (Centaurea cyanus) 

// canteiros 



Para a escolha de materiais utilizados no Parque Santa Lu-
zia, teve-se uma preocupação para não agredir o meio am-
biente, afinal ele já está em uma situação precaria. Além 
disso também houve a preocupação de escolher produtos 
e materiais que pudessem sem produzidos ou confeccio-
nados pelos próprios moradores e no próprio território.

Nery (2019), faz a listagem de alguns materiais e produtos 
que podem ser desenvolvidos no próprio local a partir da 
capacidade já instada. Como por exemplo: módulos de pa-
redes de madeira, calçamento com blocos intertravados, 
meio-fios, além de produtos diversos a partir de materiais 
como plásticos, madeira, papelão, ferro dentre outros.

Pisos

Como pisos. Foram escolhidos blocos intertrava-
dos de tonalidade avermelhada e alaranjada para 
compor os passeios e áreas acimentadas principais. 
 

Decks e Passarela

Foi escolhido madeira. A de mais fácil acesso, desde 
que seja resistente o suficiente para comportar o uso.

Mobiliário

Os mobiliários possuem uma linguagem e materiais 
de fácil acesso e confecção pelos moradores. Bancos 
de concreto moldados no próprio local;  Pergolados 
para piquenique com madeira; Manilhas como su-
porte para as mesas e para o trenzinho do parqui-
nho; Troncos de madeira como ponte para as crianças 
brincarem, assim como pneus de diversos tamanhos 
com a mesma função.

// escolha de materiais



// mapa estratégia das águas



Atualmente, como a população não é atendida por infraestrutura de saneamento, 
a drenagem urbana em Santa Luzia é feita pelos próprios moradores através de 
soluções simples, como: fossas sépticas irregulares, calhas nas laterais das ruas e  
canalização do esgoto a céu aberto no centro das vias (Perucchi, 2018).

Tais condições precárias enfatizam problemas à saúde da população e ao meio 
ambiente local. Apesar dos esforços comunitários em evitar a contaminação do 
meio em que vivem, a poluição difusa ocorre à custa do descaso do Estado, que 
nega o mínimo dos direitos à cidade aos moradores, que geram serviços de alta 
relevância ambiental de coleta de materiais reciclados em quase todo o Distrito 
Federal. (ANDRADE, 2018)

Logo, para tratar dos principais problemas enfrentados no local de saneamento e 
principalmente, tratamento das águas pluviais, opta-se pelo sistema de Wetlands.

As Wetlands são como um ecossistema (construído ou natural)  que permanece 
alagado parcial ou totalmente durante todo o ano. No caso de se encontrar no 
cerrado, um periodo do ano provavelmente está seco, servindo então como um 
prado ou jardim.
É uma tecnologia que pode ser usada no tratamento de esgotos sanitários para 
populações de até 20 mil habitantes.

Segundo Rezende, “um sistema de wetland construído recebe um efluente 
com baixa qualidade condicionado a escoar por um meio que reproduz as 
condições naturais que propiciam a remoção de poluentes desse efluente 
e retorna, ao final do processo, uma água de melhor qualidade”.

Portanto, une-se a simplicidade operacional e construtiva de tal solução, 
a sua influência paisagística, sendo uma opção segura e confortável para 
Santa Luzia.

FONTE SECA

Terá um sistema combinado para o 
tratamento da águas pluviais, assim a 
mesma poderá ser utilizada na fonte.

Nesse sistema,  as águas das chuvas 
são armazenadas e reutilizadas. O ci-
clo continua devido a filtragem de 
plantas aquáticas.

FONTE: Parâmetros de cálculo da viabilidade econômica na implantação de Wetlands Construídos para condomínios residenciais
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// educação ambiental

O Parque Santa Luzia, além de ter o objetivo de contrui-
buir com a infraestrutura, saneamento e regeneração da 
paisagem local, também poderá contribuir para que haja a 
movimentação e uma maior consientização sobre educação 
ambiental no Distrito Federal e principalmente dentro da 
própria comunidade de Santa Luzia.

Segundo Nery (2019) Santa Luzia tem um enorme potencial 
de autogestão  principalmente devido as redes solidárias, 
que são mantidas pelos agentes comunitários atuantes na 
comunidade. 

Tal conexão entre as pessoas, torna viável que haja um pro-
grama e uma estratégia para intensificar e incentivar expe-
riencias associadas ao meio ambiente na região.  

Pode tornar-se uma forma de gerar renda para as famílias 
da comunidade. Assim como as hortas comunitárias, a es-
truturação de um projeto ao publico externo relacionado a 
educação ambiental, regeneração do cerrado ou criação de 
atividades relacionadas ao meio ambiente, podem sim, tor-
nar-se uma forma de regar renda para as famílias de Santa 
Luzia.
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// hortas comunitárias

O Parque Santa Luzia, tem espaços destinados a hortas comu-
nitárias. Assim, há a valorização, não apenas da reconexão das 
pessoas com o meio ambiente, mas há a continuidade de uma 
atividade  já existente por parte dos moradores de Santa Luzia, 
que possuem hortas em seus quintas ou terrenos vazios.

Além das hortas, também foram pensados viveiros, assim, 
pode haver a contribuição para o aumento das rendas das fa-
mílias da comunidade. É algo importante para os moradores 
de Santa Luzia, pois para muitos o lixão da estrutural era a fon-
te de renda e com ele inativo, famílias foram prejudicadas.

As hortas comunitárias inseridas na paisagem, tornam  as áre-
as produtivas, fortalecem os laços entre a comunidade, a sen-
sação de coletividade e aumentam a consciência ambiental.
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conclusão
Concluí-se esse Projeto acreditando que a situação de Santa Luzia é 
reversível visto as suas potencialidades. O e Parque Linear Santa Luzia 
pode ser usado como uma solução para a melhoria de infraestrutura 
urbana, lazer, recuperação ambiental, tratamento de água e contensão 
da expansão urbana da ocupação. Não tendo necessidade alguma da 
população que ali reside ser retirada de suas casas com justificativas por 
parte do governo que tem solução viáve. 

Além disso, a regeneração do cerrado e da paisagem local funcionará 
não apenas como como restaurador do meio ambiente, mas poderá 
trazer novas oportunidades as familias que tinham o antigo lixão como 
gerador de renda. Há a possibilidade de outras alternativas atreladas a 
melhoria das condições sanitárias para a população.

Por fim, busca-se enfatizar a importância do cuidado com o meio am-
biente, do processo participativo da população na construção do Parque 
e de possibilidades acessiveis para a população e que não agridam o 
meio ambiente.
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