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BRASÍLIA: TERRITÓRIO E PAISAGEM 
cinco concursos de arquitetura e paisagismo para o Distrito Federal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL, 

EM NÍVEL DE ESTUDO PRELIMINAR, PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

PAISAGISMO E ARQUITETURA PARA O CENTRO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE 

PLANALTINA, REGIÃO ADMINISTRATIVA VI – DISTRITO FEDERAL 

 

1
a
 ETAPA DE AVALIAÇÃO E ESCOLHA DOS CONCORRENTES FINALISTAS 

 

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2012, às 17h, na Sede do IAB DF localizada no Setor 

Comercial Sul, em Brasília – DF, reuniram-se para a abertura dos trabalhos da 1a Etapa de 

avaliação dos estudos preliminares concorrentes e escolha dos três finalistas do Concurso 

Público Nacional, em Nível de Estudo Preliminar, para Contratação de Projeto Executivo de 

Paisagismo e Arquitetura para o Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina, Região 

Administrativa VI – Distrito Federal, o Conselheiro do IAB/DF, Thiago Teixeira de Andrade; 

os membros da Coordenação do Concurso Parque Do Paranoá – IAB/DF, arquitetos 

Gustavo Abrahão Costa e Larissa Olivier Sudbrack, e os membros da Comissão 

Julgadora do Concurso, a arquiteta Mônica Lobo Burle, indicada pela SEDHAB, a arquiteta 

Dayse Martins, indicada pela Administração Regional de Planaltina, e os arquitetos Nonato 

Veloso, Solano Benitez e Silvio Todeschi, indicados pelo IAB-DF. 

Concurso Público Nacional, em nível de Estudo 

Preliminar, para contratação de Projeto Executivo de 

Paisagismo e Arquitetura para o Centro de Exposição 

Agropecuária de Planaltina,  

Região Administrativa VI - Distrito Federal 
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O Conselheiro do IAB/DF, Thiago Teixeira de Andrade, agradeceu aos membros da 

Comissão Julgadora pela sua presença, assim como à SEDHAB pelo convite feito ao 

Instituto de Arquitetos do Brasil para a organização do Concurso. 

A Coordenação do concurso apresentou os termos do Edital e do Programa de 

Necessidades e respondeu às dúvidas e observações dos membros da Comissão 

Julgadora. 

O Coordenador do Concurso, Gustavo Abrahão Costa, registrou que os documentos do 

Concurso foram previamente colocados à disposição da Comissão Julgadora. Informou 

ainda que a Coordenação do Concurso recebeu 14 (quatorze) trabalhos enviados pelas 

equipes inscritas. Foram separados, pelo não cumprimento das Bases do Concurso, 2 (dois) 

trabalhos, considerados não habilitados por não apresentarem planilha orçamentária 

conforme estabelecido no termo de referência. Após detalhar as irregularidades observadas 

nos trabalhos, submeteu à palavra final da Comissão Julgadora que optou pela 

desclassificação dos referidos trabalhos. A Coordenação do Concurso considerou então 

desclassificados aqueles codificados com os números: 167500, 174191 e os retirou do 

conjunto de trabalhos a serem analisados pela Comissão Julgadora. Os demais 12 (doze) 

estudos preliminares foram considerados “concorrentes”, nos termos do Edital do Concurso, 

representados pelos números: 106237, 112303, 115516, 116573, 120731, 121577, 

124975,131963, 185619, 187914, 196530 e 199187. 

A Comissão Julgadora realizou visita técnica ao terreno às 14h30 do dia 6 de agosto de 

2012 para reconhecimento das condicionantes locais.  

 

AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES CONCORRENTES EM TRÊS FASES 

Antes do início das discussões de projeto a comissão julgadora leu novamente o item 5 do 

Termo de Referência – Critérios de Avaliação de modo a balizar a primeira fase de 

avaliações.  

Como critério de escolha da primeira fase decidiu-se que qualquer trabalho concorrente que 

recebesse a indicação de pelo menos um dos membros da Comissão Julgadora seria 

encaminhado à fase seguinte de julgamento. 

O julgamento se distribuiu em fases de diferentes complexidades, conforme descritas 

abaixo: 

1ª Fase: Avaliação Inicial dos Projetos  

07 de Agosto / 9h30 – 11h00  

Dedicada ao conhecimento e à análise individual, pelos membros da Comissão Julgadora, 

dos 12 (doze) Estudos Preliminares concorrentes.  

Após análise inicial a comissão julgadora pré-selecionou 9 (nove) dos trabalhos: 106237, 

112303, 115516, 116573, 120731, 121577, 185619, 187914, 199187.   
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2ª Fase: Avaliação Intermediária dos Projetos 

07 de Agosto / 11h30 – 12h30 

Procedeu-se a análise de cada um dos trabalhos selecionados pelos membros integrantes 

da Comissão Julgadora, atendendo aos conceitos estabelecidos no termo de referência. 

Nesta segunda fase de análise a comissão decidiu transportar para as fases seguintes de 

avaliação os projetos que obtivessem ao menos 2 (dois) votos dos membros da comissão 

julgadora. Foram selecionados 7 (sete) trabalhos: 106237, 112303, 116573, 120731, 

121577, 187914, 185619. 

 

3ª Fase: Verificação e Discussão 

07 de agosto / 14h00 – 16h00 

Nesta fase a comissão julgadora abordou os 7 (sete) projetos selecionados na etapa 2 

pontuando aspectos positivos e negativos de cada proposta. A avalição concentrou-se 

primordialmente nas questões relacionadas à implantação do edifício e sua relação com o 

entorno imediato e com o restante da cidade de Planaltina. Houve também abordagem de 

questões contidas no termo de referência do concurso, tais como, os sistemas construtivos 

adotados, a valorização do portal de chegada da cidade de Planaltina e critérios de desenho 

universal. 

A comissão julgadora achou por bem selecionar 3 (três) propostas para avaliação detida dos 

demais aspectos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos. Foram selecionadas as 

propostas: 120731, 121577, 187914. 

Após avaliação detalhada das três propostas a comissão julgadora deu encaminhamento ao 

julgamento decidindo levar os 3 (três) projetos  selecionados à etapa final de deliberação 

para identificação da proposta vencedora. 

 

4ª Fase: Deliberação 

08 de agosto / 09h00 – 14h00 

A fase de deliberação foi destinada à verificação da adequação das três propostas 

selecionadas a aspectos cruciais estabelecidos no termo de referência do concurso, quais 

sejam: 

a) Item 4 - Orientações para o Projeto; 

b) Item 5 – Critérios de avaliação; 

c) Item 6 – Parâmetros de uso e ocupação para o Centro de Exposição Agropecuária 

de Planaltina, e; 

d) Item 7 – Programa mínimo de necessidades; 
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Tendo concluído a fase de validação das propostas selecionadas a comissão julgadora, por 

unanimidade, deliberou a seguinte classificação para o concurso: 

 3º lugar – proposta 120731 

 2º lugar – proposta 121577 

 1º lugar – proposta 187914 

Por unanimidade a comissão julgadora também decidiu conceder o título de Menção 

Honrosa à proposta número 185619. 

A indicação dos premiados baseou-se nas qualidades programáticas, conceituais e de 

desenho apresentadas pelo projeto vencedor, ressaltando-se os seguintes aspectos: 

 

 3º lugar – proposta 120731 

 A implantação do edifício no limite posterior do lote valoriza e reforça seu caráter de 

elemento de acesso ao parque vegetal, parcela “a” do terreno.   

 Destaca-se a solução de acesso principal de pedestres que cruza transversalmente 

o edifício ao nível intermediário do terreno.  

 Há a necessidade de reavaliação da proposta para melhor adequação ao programa 

de necessidades.  

 A opção de projeto por um acesso principal de pedestres muito marcado, pode 

eventualmente segregar as atividades externas do complexo, diminuindo as 

possibilidades de relação dos espaços abertos e limitando o livre acesso do público 

em detrimento do caráter principal do parque de exposições – destinado à realização 

de um evento caracterizado pela simultaneidade de atividades. 

 

 2º lugar – proposta 121577 

 Destaca-se o excelente tratamento urbano das duas vias de acesso (Avenida 

Independência e lado Vila Nossa Sra. de Fátima).   

 A solução do partido arquitetônico que opta pela setorização das atividades em 

edifícios independentes pode prejudicar a funcionalidade do complexo e a integração 

de usos.  
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 Há pouca solução de tratamento das áreas verdes residuais entre os edifícios e entre 

a parcela “a” do terreno. 

 

 1º lugar – proposta 187914 

 Boa solução de integração com o entorno urbano imediato por meio da criação de 

três possibilidades principais de acesso, avenida independência, lado campus Unb e 

a via local que contorna o bairro Nossa Sra. de Fátima. 

 A proposta apresenta solução de implantação adequada à declividade do terreno.  

 Atendimento do Termo de Referência no tocante a soluções programáticas 

permitindo inclusive flexibilidade de uso do espaço. 

 Solução de estacionamento tipo bosque que contribuirá para criação de uma zona de 

amortecimento e transição do acesso de pedestres, conferindo também certo grau 

de privacidade em relação ao bairro residencial próximo. 

 Prioriza o acesso dos pedestres mantendo boa relação com a avenida 

independência e com acessos de diferentes modais: automóveis, ônibus e bicicletas. 

 Separação do terreno em faixas de diferentes complexidades paisagísticas e 

urbanísticas. A avaliação do terreno em faixas é baseada em justificativa consistente 

dos níveis de interferência e suas diferentes complexidades. 

 Solução de cobertura que integra as diferentes funções do complexo de exposições. 

A opção de um sistema construtivo industrializado para a cobertura apresenta 

viabilidade financeira. A escolha de material translúcido para o fechamento lateral do 

elemento de cobertura também evidencia preocupação com a solução de “luz 

filtrada” que poderá contribuir positivamente para a visão noturna do parque. 

 Sensibilidade no uso de pouca massa construída permitindo permeabilidade visual 

através do edifício destinado às exposições, possibilitando fácil usufruto das visuais 

do parque verde.  

 Correta abordagem projetual no tocante à eficiência energética e à sustentabilidade, 

destacando-se características como a orientação solar, ventos dominantes, 

revestimentos drenantes de piso externo, entre outras. Condição satisfatória de 

ventilação e iluminação das áreas de exposição de animais. 
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 Boa solução de área de transição entre as parcelas A e B do lote, garantindo a 

separação dos ambientes externos e suas diferentes funções por meio de bolsões de 

reflorestamento.  

 Do ponto de vista paisagístico houve escolha consciente das espécies vegetais das 

áreas de reflorestamento. Destaque para a solução de projeto que possibilitou a 

criação de zonas de gradação ambiental que se apresentam como uma espécie de 

área de amortecimento entre o edifício e o ambiente natural. 

 A intervenção na parcela “A” do terreno é sutil. As áreas edificadas - denominadas 

de parques infantis inclusivos, refúgios primitivos e o mirante – são delicadas e 

respeitosas em relação à área de preservação.  

 

RECOMENDAÇÕES 

Visando a finalização do julgamento a comissão julgadora propõe algumas recomendações 

a serem consideradas na proposta de projeto vencedora, quais sejam: 

 Prever via de acesso veicular para apoio ao palco, preferencialmente com solução 

de piso drenante. 

 Maximizar o tratamento visual do elemento vertical construído (área administrativa) 

de modo a fortalecer o caráter e a identidade do edifício enquanto símbolo ou marco 

urbano que se localiza no portal de acesso da cidade. 

 Visando maior proteção solar e contra chuvas da fachada norte do edifício (lado 

parque ambiental) sugere-se prolongamento da laje no nível Avenida Independência 

na região dos stands, oficinas e lanchonetes. Tal ação garantirá menor 

vulnerabilidade de pedestres e usuários do nível térreo. 

 Buscar solução de proteção solar das aberturas e vazios da cobertura de modo a 

evitar incidência solar direta sobre a área de stands destinada à Exposição de 

Artesanato regional. 

 Permitir que o elevador da área de bilheteria e torre administrativa atenda o nível 

térreo – Vila Fátima. 

Ao responsável pelo trabalho finalista, a Comissão Julgadora recomenda ainda que realize 

as devidas consultas prévias nos órgãos de aprovação de projetos da Administração de 
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Planaltina e da SEDHAB, objetivando a verificação preliminar do cumprimento da legislação 

local.  

Às 14h30 foram encerrados os trabalhos do Concurso Público de Estudos Preliminares de 

Arquitetura e Paisagismo para o Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina.  

 

Brasília, 8 de agosto de 2012. 

 

 

 

Solano Benitez 
Comissão Julgadora 

Representante IAB/DF 
 
 
 
 
 

Sílvio de Melo Todeschi 
Comissão Julgadora 

Representante IAB/DF 
 
 
 
 

Nonato Veloso 
Comissão Julgadora 

Representante IAB/DF 
 
 
 
 
 

Dayse Carolina dos Santos Martins 
Comissão Julgadora 

Representante da Administração Regional de 
Planaltina – RA VI 

 
 
 

Mônica Lobo Burle 
 Comissão Julgadora 

Representante SEDHAB 
 
 
 
 
 

Gustavo Abrahão Costa 
Coordenador do Concurso 

 

Larissa Olivier Sudbrack 
Coordenadora Adjunta do Concurso 

 

 

 

 


