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Aos dois dias do mês de agosto de 2012, às 14h45, na Sede do IAB DF, localizada no Setor 
Comercial Sul, Edifício Oscar Niemeyer, Sala 206, em Brasília – DF, reuniram-se para a 
abertura dos trabalhos de avaliação dos estudos preliminares concorrentes e escolha dos 
dois finalistas do Concurso Público de Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo 
para o Parque Ecológico Canela de Ema, em Sobradinho – DF, representando o Presidente 
do IAB/DF, o Diretor Cultural, Thiago Teixeira Andrade; os membros da Coordenação 
do Concurso ESTUDOS PRELIMINARES DE ARQUITETURA E PAISAGISMO PARA 
O PARQUE ECOLÓGICO CANELA DE EMA, EM SOBRADIINHO – IAB/DF, arquitetos 
Igor Soares Campos e Suyene Riether Arakaki, e os membros da Comissão Julgadora do 
Concurso, arquitetos Saide Kahtouni, Luciano Fiaschi, Jeanitto Gentilini, indicados pelo IAB/
DF, Aurora Gomes Ferreira Aragão Santos e Bruno Piedade Baptista Campos, indicados 
pelo IAB/DF, Mara Souto Marquez e Fabiano Sartori de Campos, indicados pela SEDHAB.

O Conselheiro superior do IAB/DF, Thiago Teixeira 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.
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A Coordenadora do Concurso, Suyene Riether Arakaki, registrou que os documentos do 
Concurso foram previamente colocados à disposição da Comissão Julgadora. Informou 
ainda que a Coordenação do Concurso recebeu 2 (dois) trabalhos enviados pelas equipes 
inscritas, ambos considerados habilitados pela coordenação para o julgamento. 

A Coordenação do concurso submeteu o Relatório de Entregas de Trabalhos à Comissão 
Julgadora. Como preâmbulo, o Coordenador do Concurso resumiu os termos do Edital e 
do Programa de Necessidades do Concurso e respondeu às dúvidas e observações dos 
membros da Comissão Julgadora.

A Comissão Julgadora realizou visita técnica ao terreno às 9h30 do dia 2 de agosto de 2012 
para reconhecimento das condicionantes locais. Os procedimentos para os dias de trabalho 
foram definidos conforme descrito a seguir:

 

PROCESSO DE JULGAMENTO

 

Foram apresentados à comissão julgadora dois projetos concorrentes. Seus registros de 
inscrição são: 358450 e 391545. 

A metodologia adotada foi de análise prévia dos dois trabalhos, de forma individualizada 
pelos membros do Júri, que, em função da apreciação do edital, concluíram que o trabalho 
de número 391545 foi desclassificado por não atender a diversas orientações, constantes 
do item 4 do Edital: “Orientações para o projeto”, notadamente as orientações referentes aos 
condicionantes de ocupação e uso da Área de Preservação Permanente. 

Segundo as orientações, transcritas abaixo, o Júri constatou que, especialmente os itens a, 
b, c, d, que seriam de suma importância no partido do projeto, foram desconsiderados. 

 “Orientações para o projeto:

a. define-se a cota 1050 mais o buffer de 50 m como limite da área de preservação 

permanente (APP) do parque.

b. Prever uma única passagem suspensa para os pedestres e ciclistas, afim de 

conectar ARIS Buritis ao setor contagem tendo em vista o disposto no Art. 2 da 

resolução CONAMA 369/2006. Deve ser considerado, contudo, o impacto mínimo 

dessa estrutura durante a fase de obra que, de modo algum, podem obstruir o fluxo 

biótico na área de influencia do parque.

c. Os equipamentos, trilhas e vias do parque devem ser localizados fora da área da 

APP. As construções devem ser localizadas preferencialmente nas áreas mais 

compactadas

d. O projeto deve orientar-se por princípios de eficiência energética e sustentabilidade 

ambiental, considerando: a reutilização d águas pluviais, a melhor orientação 

solar, o menor impacto de implantação, o baixo consumo de água, a menor 

impermeabilização do solo, a eficiência na manutenção dos materiais de 
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revestimentos.

e. As propostas devem adotar um sistema construtivo que possibilite a viabilidade 

financeira do projeto e a sua efetiva implementação, bem como deve considerar os 

custos de manutenção das edificações e equipamentos do poder público.

 

 

 

 

f. Utilizar tecnologia construtiva de simples manutenção e reposição e que produz o 

menor impacto sobre o meio ambiente, considerando, inclusive, o impacto gerado 

pelo canteiro de obra. Os participantes deverão indicar no memorial descritivo as 

soluções para o descarte de resíduos gerados pela construção civil. Ver legislação 

pertinente.

g. Compatibilizar a função de preservação com lazer contemplativo.

h. Propor estratégias para conter as áreas de chuvas advindas das áreas urbanas 

do entorno. As soluções devem ser integradas à natureza do parque, de forma 

que também exerçam a função paisagística, recreativa ou lúdica, melhorando a 

ambiência e qualificando o local

i. Propor soluções de drenagem para o parque considerando a sensibilidade ambiental 

do local

j. No caso de ciclovias e estacionamentos, recomenda-se a implantação de estruturas 

de pavimento mais trabalhadas e de fácil manutenção, devido a existência de lençol 

freático raso. A utilização desses pavimentos visa ainda aumentar a infiltração e 

consequentemente diminuir o fluxo superficial, de modo a evitar o assoreamento dos 

córregos e lagoas. Considerar a integração do parque com o complexo esportivo 

existente a leste do parque, garantindo a segurança da travessia entre as duas 

áreas. 

k. O plantio de espécies nativas do cerrado deve ser priorizado, tendo em vista as 

condições climáticas locais e as dificuldades para a manutenção de vegetação 

exótica.

l. Assegurar condições de orientabilidade, por meio de outros elementos constituintes 

dos projetos de paisagismo, arquitetônico e de programação visual.

m.O parque deve asseguras condições para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à inserção social de grupos da terceira idade, da infância, da juventude 

e de pessoas com deficiência

n. Prever cercamento compatível com as características do trecho onde será instalado, 

com vistas a evitar o seccionamento da área de APP nos limites norte e sul do 

parque.
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o. Propor a implantação do parque em etapas com orientações que assegurem a 

manutenção da identidade do projeto nas fases subseqüentes.

p. Deve ser observada a legislação ambiental distrital e federal incidente sobre a área 

do parque, (ver bibliografia de referencia item 10).

q. Os critérios de desenho nos projetos de edificações, áreas de práticas esportivas e 

circulação de pedestres devem ser observados, para assegurar a acessibilidade em 

todos os espaços e edificações do parque.

 

 

Além disso, a proposta de número 391545 não apresentou memorial justificativo e 
explicativo (MEMORIAL DESCRITIVO), bem como não foram apresentadas as planilhas 
orçamentárias (ESTIMATIVAS DE CUSTOS), quadros de vegetação, quadros de áreas e 
etapas de implantação do projeto. 

Os jurados seguiram, assim, para a análise detalhada do projeto n. 358450.  

Após análise individualizada deste trabalho pelos membros do Júri, passou-se a verificar 
em conjunto o atendimento ao edital e suas recomendações, além da discussão sobre a 
qualidade da proposta em todos os seus aspectos arquitetônicos, ambientais, urbanísticos e 
paisagísticos.

 

RESULTADO DA ANÁLISE

 

Verificou-se que, apesar de vários itens do edital terem sido atendidos e das orientações 
para o projeto terem sido consideradas, o resultado projetual não apresenta qualidade que 
justifique sua indicação como premiado.   

Constata-se, no partido adotado, a ausência de valorização das bacias visuais que 
constroem as relações entre os habitantes e a área a ser protegida, e, paradoxalmente, 
a construção de elementos arquitetônicos (muros) que obstruem a função contemplativa, 
preconizada no termo de referencia . Em todo o projeto nota-se a dissociação entre as 
áreas urbanizadas e a as áreas a serem protegidas, não tendo sido trabalhados os “buffers” 
como áreas de transição e amortecimento. Nas áreas urbanizadas do projeto não há clareza 
na definição das morfologias predominantes e estratos diferenciados na composição do 
conjunto.  

Em relação à recomendação sobre menor impermeabilização do solo, o projeto é conflitante, 
tratando os pisos com materiais tradicionais como pisos cimentícios em grandes áreas onde, 
de acordo com a proposta, predominariam edificações e eixos de deslocamento que não 
privilegiam as questões da acessibilidade e do desenho universal.

Na definição dos setores, há ausência de propostas claras de desenho de ocupação das 
áreas que foram apenas indicadas na implantação como “parque infantil”, “circuito esportivo” 
e “ponto de encontro”, bem como problemas na localização de algumas atividades e sua 
interligação. Depois de ampliados os setores, as pranchas seguintes não apresentam 
nenhuma informação adicional, além daquelas que constam das perspectivas parciais. 

O projeto não apresenta soluções criativas ou compromisso algum com o tema ambiental e 
com eventuais soluções de educação ambiental, que deveriam estar presentes em todo o 
conjunto do Parque e também em sua programação visual. Nas etapas de implantação não 
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foi previsto o Plano de Manejo, constante da legislação ambiental.

Sob o aspecto funcional, a ciclovia e a pista de cooper foram localizadas circundando o 
perímetro do parque e criando situações de perigo para quem pretende acessar a área, bem 
como desconectando este equipamento da função contemplativa.

Diante do exposto a Comissão Julgadora deliberou por não atribuir premiação ao Concurso Público 
de Estudos Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para o Parque Ecológico Canela de Ema.

Às 17h30foram encerrados os trabalhos da comissão julgadora do Concurso Público de Estudos 
Preliminares de Arquitetura e Paisagismo para o Parque Ecológico Canela de Ema.

 

Brasília, 3 de agosto de 2012.

 

 

 

Saide Kahtouni 

Comissão Julgadora | representante IAB /DF

 

 

Luciano Fiaschi

Comissão Julgadora | representante IAB /DF

 

 

 

Jeanitto Gentilini

Comissão Julgadora | representante IAB /DF

 

 

 

Aurora Gomes Ferreira Aragão Santo 

Comissão Julgadora | representante IBRAM

 

 

 

Bruno Piedade Baptista Campos 
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Comissão Julgadora | representante SEDHAB

 

 

 

 

 

 

Suyene Riether Arakaki

Coordenadora Titular – IAB/DF

 

 

 

 

Igor Soares Campos

Coordenador Adjunto – IAB/DF

 

 


