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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito 

Federal - SEDHAB, como entidade promotora, com o apoio do Instituto de Arquitetos do 

Brasil - Departamento do Distrito Federal – IAB/DF, entidade organizadora, apresentam este 

Termo de Referência que contempla o Programa de Necessidades e expõem as diretrizes 

conceituais e projetuais a serem consideradas na concepção do Estudo Preliminar e dos 

futuros Projetos Executivos de Paisagismo, Arquitetura e Complementares, objeto do 

Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar para o Parque do Paranoá. 

 

1. OBJETO 

Concurso Público Nacional de Arquitetura e Paisagismo, para seleção de estudo 

preliminar e ulterior contratação de projetos executivos de urbanização, arquitetura, 

paisagismo e complementares para o Parque do Paranoá, situado na Região Administrativa 

do Paranoá – RA VII, Distrito Federal. 

A escolha da melhor proposta será feita com base no material apresentado na forma 

de Estudo Preliminar dos Projetos de Paisagismo e Arquitetura, de Estimativas de Custos e 

de Memorial Descritivo, conforme discriminado no item 8 – Escopo dos Projetos deste 

termo. O vencedor do concurso de melhor Estudo Preliminar deverá dar continuidade ao 

projeto, elaborando Projetos Executivos e demais componentes de acordo com edital do 

concurso. 

 

2. HISTÓRICO  

A proposta de criação do Parque do Paranoá surgiu a partir das iniciativas de 

regularização urbana da antiga Vila Paranoá. Em janeiro de 1957, com a chegada dos 

primeiros trabalhadores para a construção de Brasília e mais especificamente para as obras 

da Barragem do Lago do Paranoá, criou-se um acampamento próximo a esta obra que 

posteriormente transformou-se na Vila Paranoá. Após a inauguração de Brasília, em 1960, 

os pioneiros permaneceram no local, devido à necessidade de conclusão das obras da 

usina hidrelétrica. Naquela época, o acampamento de operários já abrigava cerca de 3 mil 

moradores, em 800 barracos assentados na ombreira norte da Barragem.  

Durante a década de 80 a Vila Paranoá passou a ser considerada uma das maiores 

ocupações informais do DF. A população resistiu a sucessivas tentativas de remoção 
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conduzidas pelo poder público, até sua fixação definitiva em 1989, no local onde se encontra 

atualmente o núcleo urbano do Paranoá1. Após a aprovação do Decreto 11.921, de 25 de 

outubro de 1989, o qual criou a Região Administrativa do Paranoá, a área do antigo 

acampamento foi destinada a um parque urbano. A criação do parque foi aprovada pela 

Decisão nº 52/92 do extinto Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente – CAUMA 

e consubstanciada no Projeto de Urbanismo-Parcelamento - URB 69/92 e no Memorial 

Descritivo - MDE 69/92.  

A Igreja São Geraldo, que foi durante 34 anos a única igreja existente na Vila 

Paranoá, foi tombada pelo decreto Nº 15.156, de 27 de outubro de 1993 a fim de atender a 

uma antiga reinvindicação da comunidade local. Visando a preservação do Patrimônio 

Histórico e Cultural local, o decreto definiu uma área de tutela para proteger a edificação 

original de madeira. Abrangendo esta área de tutela, o Parque do Paranoá foi efetivamente 

criado pelo Decreto 15.899, de 12 de setembro de 1994, com o objetivo de garantir a 

conservação dos atributos ambientais e históricos ali existentes, além de propiciar à 

população do Paranoá um espaço adequado a atividades de lazer, educação e cultura.   

Posteriormente foi editada a Lei Nº 1.438, de 21 de maio de 1997, que definia 

oficialmente os limites do parque, bem como a Lei Nº 2.333, de 05 de abril de 1999, que 

reservava área dentro do parque para implantação do Centro Cultural do Paranoá, com a 

previsão de um programa básico de atividades e equipamentos. Em relação a essas duas 

leis, foram julgadas procedentes Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs ajuizadas 

pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em função de vício de iniciativa2. 

Desta forma, permanecem como marco legal do presente termo de referência os decretos 

15.156/93 e 15.899/1994, consubstanciados no levantamento topográfico em anexo. 

A realização de um concurso público para seleção do projeto mais apropriado para o 

Parque do Paranoá visa atender a demanda dos moradores pela preservação de um marco 

histórico da memória daquele núcleo pioneiro. Além disso, o concurso integra as ações do 

programa “Brasília Cidade Parque”, o qual visa implementar os 68 parques ecológicos e as 

22 unidades de conservação do Distrito Federal de forma sustentável e com o apoio de 

instituições públicas e privadas.  

 

                                                           
1 Disponível em  http://www.paranoa.df.gov.br/005/00502001.asp?ttCD_CHAVE=10561 

 
2
 ADI 2010 002017222-6, registro do acórdão no. 543748, julgada procedente em 13/09/2011 e ADI 

2011.00.2.001568-0, registro do acórdão no. 574185, julgada procedente em 20/03/2012. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE URBANO DO PARANOÁ 

 

3.1  ASPECTOS GERAIS 

O Parque do Paranoá está situado na Cidade do Paranoá, na Região Administrativa 

Paranoá – RA VII, localizada a 28 Km do centro de Brasília. Tem área total de 38,48 ha 

(trinta e oito vírgula quarenta e oito hectares), equivalentes a 384.800 m2 (trezentos e oitenta 

e quatro mil e oitocentos metros quadrados) e localiza-se na porção central do Distrito 

Federal, a leste do Plano Piloto. Está limitado a leste e ao sul pela EPCT - Estrada Parque 

Contorno (DF-001), a oeste pela EPPR - Estrada Parque Paranoá (DF- 005) e ao norte 

pelas Quadras 2, 3 e 4 da cidade do Paranoá, nas quais localizam-se, além de residências, 

diversos equipamentos urbanos e regionais, destacando-se o Hospital do Paranoá. Os 

acessos principais ao parque ocorrem a partir da EPPR (DF 005) ou pela via limítrofe com a 

quadra 04. 

 

Figura 1 – Localização do Parque Urbano do Paranoá na Região Administrativa VII, no 

Distrito Federal. 
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Em virtude de sua localização, no principal acesso da cidade, o Parque integra o 

portal de chegada, e em seu entorno imediato circulam veículos em direção a diversas 

regiões, como o Lago Norte, a cidade de Itapoã e condomínios horizontais de classe média. 

De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (Lei 

Complementar 803 de 25 de abril de 2009), a cidade do Paranoá está situada na Zona 

Urbana de Uso Controlado I da macrozona urbana. Esta zona é composta por áreas 

predominantemente habitacionais de muito baixa densidade demográfica, com enclaves de 

baixa, média e alta densidades, inseridas em sua maior parte em Áreas de Proteção 

Ambiental – APA. Nesta zona, o uso urbano deve ser compatível com as restrições relativas 

à sensibilidade ambiental da área e à proximidade com o Conjunto Urbano de Brasília 

observadas as diretrizes do Art. 69 do PDOT. A cidade do Paranoá constitui um enclave de 

alta densidade (superior a 150 habitantes por hectare) na Zona Urbana de Uso Controlado I, 

conforme o Anexo III do PDOT.  

No que concerne ao contexto ambiental, o Parque do Paranoá está situado na APA 

do Paranoá, Unidade de Conservação criada por meio do Decreto Nº 12.055 de 14 de 

dezembro de 1989, cujo zoneamento ambiental foi aprovado por meio do Decreto nº 33.537, 

de 14 de fevereiro de 2012 e localizada na região central do Distrito Federal.  A criação da 

APA do Paranoá teve como um dos seus objetivos a preservação do ecossistema natural 

ainda existente na bacia do Paranoá bem como o manejo e a recuperação da vegetação às 

margens dos diversos córregos que contribuem para o Lago Paranoá. Também é um dos 

seus objetivos favorecer condições para a recreação e lazer em contato com a natureza.  

A APA do Paranoá possui cerca de 16 mil hectares, o que representa 16% da bacia 

do Lago Paranoá e 3% do território do DF. Esta unidade é vizinha de outras áreas 

protegidas, como a APA Gama e Cabeça de Veado ao sul; a APA do Cafuringa ao norte; o 

Parque Nacional de Brasília a noroeste; e a APA do rio São Bartolomeu a leste. Além disso, 

duas porções da APA do Planalto Central - Unidade de Conservação federal, se sobrepõem 

à APA do Lago Paranoá e, ainda, se encontra interligada ou próxima das três zonas núcleos 

da Reserva de Biosfera do Cerrado (RBC) criada pela UNESCO, fazendo assim parte de um 

mosaico de Unidades de Conservação, conforme disposto no Capítulo III do referido 

Decreto de aprovação do zoneamento da APA do Paranoá. 
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Figura 2 – APAs do Distrito Federal 

 

O decreto de criação da APA do Paranoá prevê um zoneamento prévio com o 

estabelecimento de duas zonas: a Zona de Vida Silvestre e a Zona Tampão. Integram a 

Zona de Vida Silvestre as matas ciliares e demais tipos de vegetação nativa existentes na 

APA, as veredas e sua vegetação típica, inclusive os buritizais, e as encostas com 

inclinação igual ou superior a 25°. O Plano de Manejo, da APA do Paranoá, em 

desenvolvimento, divide a Zona de Vida Silvestre em duas subzonas: a) Subzona de 

Preservação da Vida Silvestre – ZPVS e b) Subzona de Conservação da Vida Silvestre – 

ZCVS. O Parque do Paranoá, nesta proposta, está integralmente inserido na Subzona de 

Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, sendo permitida a implantação de infraestrutura 

básica para o turismo ecológico, educação ambiental e pesquisa e infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades recreativas, culturais, esportivas, educacionais e artísticas. 

Nesta subzona também são propostas a recuperação das áreas por meio do plantio de 

espécies nativas e a proibição de ocupações de novas áreas, o fracionamento de lotes e a 

pesca. 

No interior da APA do Paranoá, o Parque do Paranoá faz parte de um conjunto que 

envolve vários outros parques, unidades de conservação e áreas protegidas. Estas são: a 

Área de Proteção de Manancial (APM) do Taquari; quatro Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE), inclusive a ARIE Paranoá Sul, ao lado do Parque do Paranoá; e mais 

quatorze parques distribuídos pela APA. Os objetivos específicos de criação da APA do 
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Lago Paranoá estão relacionados com: a) preservar e recuperar o cerrado, as várzeas e as 

matas ciliares das margens dos córregos que abastecem o lago, reduzindo a poluição e o 

assoreamento; b) proteger o ecossistema natural da bacia com suas espécies endêmicas da 

fauna e flora, tais como os locais de ninhos das aves aquáticas; e c) desenvolver programas 

de educação ambiental, atividades de pesquisa sobre o ecossistema local e favorecer as 

condições de lazer em contato com a natureza.   

 

Figura 3 – Mapa de Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá. 

 

Neste contexto, o Parque do Paranoá cumpre a função de zona de transição entre a 

área urbana da Região Administrativa do Paranoá e a ARIE Paranoá Sul. Esta ARIE, 

instituída pelo Decreto No 11.209/1988, possui uma elevada declividade junto às margens da 

barragem que forma este lago artificial, estando sujeita a processos erosivos e ao 

assoreamento, além de abrigar espécies endêmicas raras ou ameaçadas de extinção. 

O Parque também está situado em área com grande declividade, embora menor do 

que a da ARIE Paranoá Sul. Possui áreas com fragilidade ambiental com ocorrência de 

processos erosivos, grotas, nascentes e surgências. Como já citado no histórico, o local do 

Parque chegou a ser ocupado por acampamentos de operários que trabalharam na 
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construção da capital e da usina hidrelétrica do Rio Paranoá. Ao final da década de 1980, o 

assentamento informal foi removido e seus moradores transferidos para uma área adjacente 

à localidade original, permitindo a constituição do Parque do Paranoá. 

Por este motivo, a área do parque sofreu processo de degradação ambiental com a 

retirada e descaracterização da vegetação natural, antes existente. A vegetação atual é 

formada, principalmente, por espécies arbóreas exóticas, remanescentes das plantações 

dos quintais das residências de ex-moradores da antiga Vila Paranoá, com predominância 

de árvores frutíferas, como mangueiras, jaqueiras e goiabeiras. Assim, há a preocupação 

em recompor o ecossistema natural remanescente com o plantio de espécies nativas do 

cerrado, o que já vem sendo feito na área no entorno do prédio da administração do Parque. 

No interior do Parque encontram-se ruínas de edificações que marcam a memória da 

comunidade do Paranoá, como a Igreja São Geraldo, construída em 1962 e tombada pelo 

patrimônio histórico do DF. O Parque do Paranoá adquire, então, importância como 

testemunho da ação pioneira daqueles que se dedicaram a levantar a nova capital do país. 

Tem sido reivindicado pela comunidade como um espaço de lazer e cultura que beneficiará 

uma vizinhança que conta com uma população em torno de 82 mil habitantes, distribuídos 

entre a Região Administrativa do Paranoá e a Região Administrativa do Itapoã.    

 

3. 2 INFORMAÇÕES DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO EIA RIMA DO PARANOÁ3 

 

3.2.1 MEIO FÍSICO 

 

3.2.1.1 Geologia 

A área assenta-se sobre quartizitos da Formação Chapada da Contagem, Unidade C 

do Grupo Paranoá. Em parte da área há uma camada de recobrimento da rocha, geralmente 

muito fina, constituída de litossolos, que são solos pouco desenvolvidos, com horizonte “A” 

moderado, de textura média, quase sempre cascalhentos. Esta camada de solo torna-se 

mais espessa na medida em que se avança da norte e nordeste. Esta característica 

geológica torna difícil e onerosa a implantação de redes subterrâneas como as redes 

coletoras de esgoto que exigem profundidade e declividade consideráveis. A cama da de 

litossolo é muito variável não podendo se prever com precisão os locais onde haverá maior 

                                                           
3
 Informações retiradas do Diagnóstico Ambiental do Estudo de Impacto Ambiental EIA/RIMA da Vila do 

Paranoá e Expansão (GDF, 1989) referentes a área da antiga Vila do Paranoá, atual Parque Urbano do Paranoá.  
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dificuldade de escavação, a não ser naqueles nos quais a rocha aflora. Enfoque especial 

deve ser dado ao risco de erosão em solos litólicos.4  

 

3.2.1.2 Geomorfologia 

A área enquadra-se na zona de dissecação intermediária da depressão Paranoá na 

porção extremo leste do pediplano plio-pleistocênico. Trata-se de zona transacional entre 

chapadas de equilíbrio geomorfológico instável o que impõe cuidados na ocupação. A 

declividade varia de 5% a 10% (checar com o levantamento feito pela DINFU), suavizando-

se na medida em que se avança para o norte da área.5  

 

3.2.1.3 Solos 

Acima da cota 1080 predominam solos do tipo latossolo-vermelho escuro.  Abaixo da 

cota 1080 e nas encostas mais íngremes com afloramentos de metamorfitos de Unidade B 

da Formação Torto predominam os cambissolos e os solos litólicos. Estes solos são pouco 

profundos e sujeitos a erosão exigindo que a infraestrutura de drenagem e de esgotamento 

sanitário seja cuidadosamente planejada e instalada para evitar contaminação e 

assoreamento do Lago Paranoá.6  

 

3.2.1.4 Recursos Hídricos  

Dadas as características geológicas e pedológicas da área com boas condições de 

infiltração há a possibilidade de fácil contaminação dos aqüíferos subterrâneos, exigindo 

medidas rigorosas para a sua proteção com a disposição adequada dos esgotos sanitários. 

Observou-se na época de elaboração do EIA/RIMA a existência de duas pequenas 

nascentes na área em fundos de talvegues.  Estas nascentes devem ser recuperadas e 

protegidas7.  

 

3.2.2 MEIO BIÓTICO 

 

3.2.2.1 Flora/Vegetação 

A flora natural da área ocupada pela antiga Vila do Paranoá foi quase que totalmente 

degradada e substituída por espécies exóticas. As edificações antes existentes na área 

alteraram inteiramente a paisagem florística. A vegetação introduzida é constituída em sua 

                                                           
4 GDF / TERRACAP. Relatório de Impacto Ambiental Vila Paranoá e Expansão. CEP Consultoria 

Engenharia e Projetos Ltda. Brasília. Julho de 1989. Pags. III 101, 111, 181 e 182. 

5
 Idem. Pags. III 95 e 182 

6
 Ibidem. Pags. III 183-4 

7
 Ibidem. Pags. III 31,95 e 185 
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maior parte por árvores frutíferas, plantas medicinais e ornamentais. O solo após a retirada 

das edificações existentes na antiga Vila do Paranoá ficou em grande parte exposto, mas 

atualmente está recoberto por vegetação de cerrado regenerada e capim.8   

 

3.2.2.2 Fauna 

Tendo em vista a substituição da vegetação original, a fauna existente anteriormente 

deu lugar a animais associados às áreas urbanas como ratos, baratas, cobras, lagartixas, 

calangos, escorpiões, aranhas e insetos. Entre as aves foram observados o anu branco, o 

anu preto, a coruira, o beija-flor, o bem-te-vi, a coruja, o tico-tico, a cigarra, a andorinha, o 

martim pescador, a rolinha, o pombo doméstico e o pardal9.  

 

3.3  ASPECTOS DA POPULAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

Os usuários do Parque do Paranoá residem principalmente na Região Administrativa 

do Paranoá, com população de 39.130 (trinta e nove mil, cento e trinta) habitantes e com 

renda domiciliar média mensal de 5,2 (cinco vírgula dois) salários mínimos (CODEPLAN 

2010).  

A cidade do Paranoá é bem atendida pelos serviços de infraestrutura urbana. As 

ruas são 100% asfaltadas e iluminadas, sendo 88% pavimentadas. O abastecimento de 

água potável atende 100% da população e o sistema de esgoto atende 97%. A demanda 

remanescente é atendida por meio de fossa séptica. O tratamento das áreas públicas é 

precário, poucas calçadas acessíveis e seguras para pedestres e quase nenhuma 

arborização urbana. 

O tecido urbano é estruturado por uma via principal - a Avenida Paranoá - que se 

desenvolve no sentido norte/sul, por onde passa o transporte coletivo – ônibus e vans. 

Nessa Avenida o uso é predominantemente comercial, há também alguns equipamentos 

comunitários e uma praça central que se articulam às demais quadras da cidade, 

caracterizadas pelo uso residencial unifamiliar. A ocupação é predominantemente horizontal, 

sendo que nas avenidas principais o número de pavimentos pode chegar a quatro e nas 

demais vias o gabarito é de no máximo dois pavimentos.  

 

                                                           
8
 Ibidem. Pags. III 124 e 185 

9
 Ibidem. Pag. III 124 
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Figura 4 – Foto panorâmica da avenida comercial do Paranoá, em 11/08/2011. 

 

Nas quadras ao sul da cidade encontram-se grandes lotes de uso institucional que 

separam o Parque do Paranoá das áreas residenciais, conferindo-lhe uma situação de 

isolamento em relação à cidade e contribuindo para o afastamento da maioria dos possíveis 

usuários. Adicionalmente ao isolamento espacial do Parque, sua precária manutenção e a 

ausência de serviço de segurança constituem-se em fatores que desestimulam a utilização 

desse equipamento urbano e, ao mesmo tempo atraem atividades indesejáveis, 

principalmente relacionadas ao consumo de drogas.  

A cidade do Paranoá constitui-se em uma importante centralidade regional na porção 

leste do DF. Contribui para isto a concentração de comércio e serviços de pequeno e médio 

porte na Avenida Paranoá e na Praça Central, além da existência de equipamentos públicos 

comunitários de porte regional como o Hospital do Paranoá. O entorno da cidade sofreu um 

rápido processo de expansão horizontal na última década, em sua maior parte por 

ocupações irregulares surgidas à revelia do poder público e sem infra-estrutura de apoio 

adequada. 
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Figura 5 - Parque Urbano do Paranoá e entorno. 

 

Dentre essas ocupações destaca-se o surgimento do assentamento de baixa renda 

do Itapoã, a partir de 1997, regularizado e transformado na Região Administrativa Itapoã em 

2005. Esta RA também abrange condomínios horizontais de classe média criados a partir do 

parcelamento irregular do solo com lotes que variam de 450 a 1000 m² até grandes módulos 

de chácaras com aproximadamente 20.000 m². A RA do Itapoã abriga uma população de 

46.252 (quarenta e seis mil duzentos e cinqüenta e dois) habitantes, maior, portanto, que a 

população do Paranoá. Apesar da existência dos condomínios de classe média o 

predomínio é de população com baixa renda. Cerca de 63,1% das famílias do Itapoã 

apresentam renda per capita de até 2 salários mínimos, refletindo a menor renda domiciliar 

mensal do DF. 

O processo de ocupação urbana no entorno da cidade do Paranoá, no entanto, ainda 

não está plenamente consolidado. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF - 

PDOT 2009 define a oferta de mais duas áreas de habitação nesta região: a Expansão do 

Paranoá e o Bairro Jardins, totalizando uma população futura adicional de 54.716 habitantes 

com densidade demográfica média prevista variando de 50 a 150 habitantes por hectare.  
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Figura 6 – Cidade do Paranoá e evolução das ocupações urbanas no entorno. 

Fonte: PDOT 2009 

 

3.4  ASPECTOS DA PAISAGEM  

Por estar situado em uma encosta com belas visuais, ora para o Lago Paranoá, a 

oeste, tendo o Plano Piloto de Brasília como pano de fundo, ora para leste, em direção ao 

vale do rio São Bartolomeu, o parque abriga pontos naturais de mirantes. Atualmente, as 

visuais panorâmicas estão parcialmente obstruídas pelo mato alto e pelas copas das 

mangueiras. A declividade do terreno e as vistas panorâmicas oferecem uma orientação 

natural ao visitante, que tem como referências principais a cidade do Paranoá localizada na 

área mais elevada ao norte do parque, a rodovia e o Lago Paranoá, situados na parte baixa 

do terreno.  
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Figuras 7 e 8 - Vista para o vale do São Bartolomeu e para o Lago Paranoá (com Brasília ao 

fundo), respectivamente. Em 11/08/2011. 

 

No parque há duas pequenas depressões, de onde brotam nascentes sazonais e 

cujas matas ciliares foram retiradas. A maior das depressões (grota) é represada por uma 

estrada de terra batida que margeia o alambrado do parque. No período chuvoso forma-se 

um pequeno lago, cujo nível de água é controlado por um escoadouro que passa por baixo 

da rodovia, em direção ao Lago Paranoá.  

     

Figuras 9 e 10 – Foto da estrada de terra que represa as águas da nascente e foto da nascente 

desmatada, mostrando o solo úmido do pequeno lago sazonal. Em 15/06/2011. 

 

Além das amplas visuais, outro aspecto característico da paisagem do parque é a 

presença de rochas dispersas que afloram do solo, conforme já caracterizado no item 

4.2.1.1 - Geologia do Parque. Este aspecto paisagístico é muito valorizado pela 
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comunidade. Algumas rochas foram removidas de sua posição natural para, por exemplo, 

formar uma via cercada de pedras.  

     

Figuras 11 e 12 – Fotos mostrando, respectivamente, composição natural de rochas e composição 
artificial ao longo de via interna ao parque. Em 11/08/2011. 

 

As vias internas, criadas recentemente, e as vias antigas, remanescentes da antiga 

vila, se entrecruzam, não havendo tratamento paisagístico adequado que as diferencie e 

que propicie condições de orientação ao visitante. Também, seu uso é indistinto. Pedestres, 

automóveis, bicicletas e motocicletas circulam simultaneamente, gerando situações de risco. 

Duas vias principais conectam os portões de acesso à sede da Administração do parque. 

Uma delas liga o portão oeste até a Administração do parque, e possui um canteiro central 

com palmeiras, conforme foto abaixo.  

 

Figura 13 – Foto panorâmica de cruzamento de vias internas, mostrando via principal com canteiro 
central. Ao centro as ruínas da caixa d’água desativada. Em 11/08/2011. 
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A outra via de maior fluxo interliga o portão leste com a sede da Administração. Não 

possui canteiro central, porém sua caixa é mais larga, seu traçado é sinuoso e sombreado 

por árvores. Ao longo desta via encontra-se a maioria das edificações com os equipamentos 

existentes no Parque. 

 

Figura 14 – Foto da via principal que liga o portão leste à sede da Administração do parque. 

 

3.5 EDIFICAÇÕES E MOBILIÁRIOS 

Algumas edificações existentes no parque remontam à época em que a vila do 

Paranoá ainda não havia sido transferida do local. As edificações mais recentes são os 

complexos da escola privada e da casa de ervas, a sala dos escoteiros, os sanitários 

públicos junto ao parquinho e alguns mobiliários.  
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Figura 15 – Imagem aérea do Parque com localização dos equipamentos, acessos e atributos 

naturais existentes. Fonte: Google Earth - 2008 

 

A partir do portão leste, em direção à Administração do parque, encontram-se ao 

longo da via os seguintes equipamentos comunitários. 

a) Antigo Posto de Saúde, desativado: 

Constituído por dois conjuntos edificados, com planta baixa em forma de “H”, apenas 

com pavimento térreo, onde funcionava o antigo Posto de Saúde. Atualmente as edificações 

estão sem uso e em condições precárias de manutenção. Foram construídas em chapas 

metálicas, inclusive a cobertura em zinco. Este complexo está cercado com arame farpado e 

tem área de construção total de aproximadamente 2.526m².  Seu acesso é feito por um 

pequeno bolsão de estacionamento. Vide foto abaixo: 
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Figura 16 – Foto de um dos conjuntos do antigo Posto de Saúde, construções metálicas 
desativadas. Em 11/08/2011. 

 

b) Escola Particular de Ensino Infantil - Instituto Aprender: 

O terreno, de aproximadamente 4.360,00 m², é murado e possui pouca integração 

com o parque. Seu acesso é pelo mesmo bolsão de estacionamento do antigo Posto de 

Saúde. As edificações são de alvenaria. A escola tem uma quadra de esportes, uma 

pequena piscina e um parquinho infantil. Não é uma atividade compatível com a destinação 

do parque, não devendo permanecer. Vide fotos abaixo: 

    

Figuras 17 e 18 – À esquerda, foto do estacionamento que dá acesso ao Posto de Saúde (cercado e 
desativado) e à direita foto da Escola Particular – Instituto Aprender (murada e em funcionamento). 

Ao fundo a vista do vale do rio São Bartolomeu. Em 11/08/2011. 

 

 

c) Antiga LBA - uso múltiplo: 
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Equipamento comunitário localizado em frente à Administração do parque e ao lado 

da praça do coreto e do parquinho infantil. Composto de um conjunto principal de 

edificações mais antigas e alguns apêndices que foram construídos posteriormente para 

sanitários e sala para escoteiros.  Suas dependências já abrigaram muitas atividades, dentre 

elas: a LBA – Legião Brasileira de Assistência Social, oficinas pedagógicas, Programa Para-

olímpico da Secretaria de Educação do DF, Programa Casa da Sopa da igreja católica, 

festas e encontros comunitários. A antiga LBA, como é mais conhecida, é composta de dois 

prédios térreos interligados por uma passarela coberta, com planta baixa em forma de “H”, e 

encontra-se em precárias condições técnicas para uso. A estrutura é de madeira; as 

paredes são de placas duplas de madeirite; o piso é de cimento liso queimado; as telhas 

onduladas são de fibrocimento; e a parede externa do corredor é de cobogós de concreto. O 

conjunto tem área construída de aproximadamente 800m² e possui oito salas, banheiros 

masculinos e femininos, pequeno auditório, pátio coberto, cantina e refeitório. Ao fundo do 

conjunto, na parte baixa do terreno, há um campinho gramado parcialmente murado. 

Os apêndices construídos ao lado do pátio coberto obstruem a comunicação do 

antigo prédio da LBA com a praça do coreto e do parquinho infantil existente. A sala dos 

escoteiros é em alvenaria e telhado de fibrocimento e possui aproximadamente 26m² de 

construção. Os depósitos são em paredes de madeirite. Os sanitários (feminino e 

masculino) são em alvenaria e atendem também à praça do coreto e do parquinho infantil. 

 

 

Figura 19 – Foto do conjunto de edificações da antiga LBA, que ao longo do tempo abrigou várias 
atividades comunitárias. Em 11/08/2011. 

 

d) Praça do Coreto e do Parquinho Infantil. 

É uma grande praça localizada ao lado da antiga LBA e em frente à Administração 

do parque, de onde podem ser avistados os dois vales (do Rio São Bartolomeu e do Lago 
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Paranoá). O coreto está em bom estado e o parquinho infantil possui brinquedos 

convencionais, que são muito utilizados pelas crianças e seus acompanhantes. 

 

Figura 20 - Foto panorâmica da praça em frente da Administração, mostrando à esquerda o conjunto 
de prédios da antiga LBA, no meio o coreto e à direita o parquinho infantil. Neste dia, os alunos de 

uma escola visitavam o parque, a foto mostra um banho animado com uma mangueira e uma piscina 
plástica em dia típico de seca e baixa umidade, em 11/08/2011. 

 

e) Duas Quadras Esportivas  

Estão localizadas ao lado do parque infantil, em uma parte mais baixa do terreno.   

Uma delas é de piso de cimento e não é cercada, a outra é cercada com alambrado e o piso 

é pintado, ambas necessitam reparos. 

 

Figura 21 – Foto panorâmica das duas quadras esportivas existentes próximas do parquinho infantil, 
em 11/08/2011. 

 

f) Administração do Parque – antigo Posto Policial. 

Localiza-se em frente ao coreto, do outro lado da rua, em um nível mais alto, 

acessado por escada externa. Antigamente destinava-se ao Posto Policial da vila, hoje 

abriga a Administração do parque, onde trabalham os funcionários do Instituto Ambiental de 

Brasília – IBRAM, atual gestor do parque, e o pessoal de apoio (vigilância e limpeza). A 
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edificação é térrea e possui aproximadamente 350m². É composta de varandas, hall central, 

salas, copa e sanitários. As paredes são de blocos de concreto; o piso é de granitina; o teto 

é de laje pré-moldada com cerâmica; e a cobertura (de estrutura metálica e telha ondulada 

de fibrocimento) é solta do prédio possibilitando a circulação do ar sobre a laje. Na frente da 

Administração há um jardim bem cuidado, e em volta de um conjunto de rochas está sendo 

construída uma cascata artificial.  

A presença da Administração do Parque próxima aos equipamentos comunitários 

permite uma boa integração entre os mesmos. Porém, a falta de outros equipamentos ou 

pontos de encontros, em outros locais do parque, contribui para a sensação de insegurança 

e abandono. O local da Administração não permite um controle visual das demais áreas do 

Parque. Atrás da Administração estão umas poucas mudas de plantas doadas para 

reflorestamento do Parque, e há uma horta com produtos produzidos sem agrotóxicos.  

 

Figura 22 – Foto panorâmica da Administração do parque (antigo Posto Policial), em 11/08/2011. 

 

g) Ruínas da antiga Igreja São Geraldo (escada de acesso e piso)  

Ruínas da Igreja tombada pelo patrimônio histórico. Localiza-se na porção sudeste 

do parque. De acordo com o levantamento constante do projeto URB 69/92 existiam outros 

equipamentos comunitários próximos à Igreja: Creche, Centro Social São Geraldo nº1, 

CEDEP e Creche Medalha Milagrosa.  
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Figura 23 - Foto panorâmica das ruínas da escada da antiga Igreja São Geraldo, em 11/08/2011. 

   

h) “Casa de Ervas” – situa-se no extremo norte do parque. A Casa de Ervas está 

localizada em frente ao Hospital Regional do Paranoá e desfruta de uma vista 

panorâmica singular obstruída pela vegetação. No terreno cercado e de pouca 

integração com o parque, encontramos, além dos canteiros de ervas, três 

edificações térreas: a casa das ervas, uma habitação e uma lanchonete. Vide fotos 

abaixo: 

 

         

Figura 24 e 25 – Foto da Casa das Ervas com os canteiros e foto da lanchonete. Em 11/08/2011. 

 

i) Outros equipamentos: 

No parque há pouquíssimos mobiliários e equipamentos urbanos, dentre eles, 

banquinhos de concreto, placas de sinalização do trajeto de cooper, lixeiras seletivas, uma 

ducha, roda de fogueira com banquinhos improvisados debaixo de árvores, vagas de 

estacionamento   assinaladas para idosos e deficientes físicos, e cercamento em alambrado.  
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Figura 26 e 27 - Foto de roda de fogueira embaixo de árvores e foto da ducha e lixeira seletiva. Em 

11/08/2011. 

 

3.6  ASPECTOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Implantados como apoio à construção da nova capital, os acampamentos pioneiros 

tornaram-se testemunhos da história de Brasília.  Eles se transformaram em realidades 

sociais que influenciaram na conformação da ocupação do território, sendo que suas 

edificações em madeira apresentam elementos característicos da arquitetura moderna. 

Como mencionado anteriormente, a Vila Paranoá foi removida para um local próximo ao 

acampamento original e a área do antigo acampamento foi transformada no Parque Urbano 

Paranoá. Da antiga Vila Paranoá restaram poucos edifícios públicos e comunitários, entre 

eles, a Igreja São Geraldo, construída em 1957 – a segunda igreja mais antiga do Distrito 

Federal . A Igreja foi tombada pela Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito 

Federal (DePHA), em 27 de outubro de 1993, por meio do Decreto 15156/1993, e demolida 

em 2005, por apresentar problemas estruturais.  

Consta no Livro de Tombo, referente ao processo de tombamento no. 

150.000.276/93, a seguinte descrição da Igreja São Geraldo: 

”Edificação simples, em madeira, cobertura em duas águas e área aproximada de 

160m², formada pela nave e capela central (altar) e duas salas laterais. Espaço 

único, sem paredes divisórias, existindo apenas um semi-arco entre o espaço da 

nave e o altar. Seu interior é despojado, sem revestimento, com forro apenas na área 

do altar e salas laterais. Possui poucas aberturas, a porta principal, duas laterais e 

três janelas altas em cada lateral. Não há campanário, o pequeno sino é fixado na 
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estrutura do telhado. A fachada frontal possui vestígios de uma cruz, recortada da 

própria parede.” 

 

 

Figura 28 – Retrato da Vila Paranoá antes de ser removida, com a Igreja São Geraldo no centro. 
Fonte: Castro 2009 

 

Atualmente, o único vestígio da existência desta igreja é a ruína da escada que 

propiciava o acesso à nave central. Trata-se de um importante elemento da memória 

coletiva de Brasília e de grande valor simbólico para os moradores do Paranoá. A pedido 

deles, a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal está desenvolvendo o projeto de 

reconstrução da Igreja São Geraldo em seu local original. 
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Figura 29 – Foto da fachada da antiga igreja São Geraldo durante sua demolição em 2005. Fonte: 
DePHA/Secretaria de Cultura do DF. 

 

 

4. ORIENTAÇÕES PARA O PROJETO 

 

As propostas deverão levar em consideração as orientações a seguir: 

a) O projeto do Parque do Paranoá deverá considerar a condição de centralidade 

regional do Paranoá, devendo ser planejado para a população da região, potencial 

usuária do parque.  

b) Obedecer as faixas de proteção das redes de infraestrutura, em especial, a rede de 

drenagem indicada no arquivo “Paranoá Novacap”, ao redor da qual deverá ser 

mantida faixa de servidão de 10 metros de largura, de cada lado, sem edificação e 

sem vegetação de raiz profunda.  

c) O projeto deve orientar-se por princípios de eficiência energética e sustentabilidade 

ambiental, considerando: a reutilização de águas pluviais, a melhor orientação solar, 

o menor impacto de implantação, o baixo consumo de água, dispositivos naturais de 

drenagem, a menor impermeabilização do solo, a eficiência na manutenção dos 

materiais de revestimentos etc.  

d) 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 pelo poder público. 

e) Utilizar tecnologia construtiva de simples manutenção e reposição, e que produza o 

menor impacto sobre o meio ambiente, considerando inclusive, o impacto gerado 
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pelo canteiro de obra. Os participantes deverão indicar no memorial descritivo as 

soluções para o descarte de resíduos gerados pela obra. 

f) As intervenções arquitetônicas e paisagísticas devem reforçar a identidade que o 

Parque confere à cidade e valorizar o acesso à mesma. 

g) As propostas devem apresentar soluções arquitetônicas e paisagísticas que 

valorizem a importância histórica do Parque para a população local, ocupante 

pioneira da região. Deve ser reservado um espaço livre de edificações em um raio de 

50m a partir do centro do piso da igreja, a fim de preservar suas visuais.  

h) Considerar que o Parque do Paranoá situa-se em uma encosta com declividades 

acentuadas e está assentado sobre uma camada de solos litólicos com afloramentos 

rochosos. Esta condição impõe cuidados relativos à implantação de equipamentos e 

obras que possam provocar processos erosivos que comprometam o Lago Paranoá, 

bem como para implantar redes subterrâneas de infra-estrutura. As áreas com 

declividade superior a 25%, que integram a Zona de Vida Silvestre da APA do 

Paranoá, conforme seu decreto de criação, não poderão ser ocupadas. 

i) Propor estratégias para conter as águas de chuva 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.  

j) Em função da condição topográfica do terreno, caracterizada por grandes 

declividades, devem-se valorizar as visuais para o vale do rio São Bartolomeu e para 

o Lago Paranoá, direção leste e oeste, respectivamente. Deve-se, também, tirar 

partido da declividade do terreno para permitir o domínio visual da área, com vistas a 

contribuir para o controle do espaço e desestimular usos incompatíveis com os de 

recreação e lazer. 

k) Devem ser propostas medidas para a recuperação e proteção ambiental das Áreas 

de Preservação Permanente - APPs identificadas dentro do Parque. 

l) O plantio de espécies nativas do cerrado deve ser priorizado, tendo em vista as 

condições climáticas locais e as dificuldades para manutenção de vegetação exótica, 

conforme descrito no documento.  

m) Assegurar condições de orientabilidade, por meio dos elementos constituintes dos 

projetos de paisagismo, arquitetônico e de programação visual. 

n) O Parque deve assegurar condições para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à inserção social de Grupos da 3º Idade, da infância, juventude e de 

pessoas com deficiência. 
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o) No caso de ciclovias e estacionamentos, recomenda-se a implantação de estruturas 

de pavimento mais flexíveis e de fácil manutenção, devido à 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 

cursos hídricos.  

p) O Parque situa-se em lote definido por meio do Projeto de Urbanismo-Parcelamento 

- URB 69/92 e as edificações a serem definidas em seu interior não constituirão 

novos lotes ou projeções.  

q) Propor a implantação do parque em etapas com orientações que assegurem a 

manutenção da identidade do projeto nas fases subseqüentes. 

r) Deve ser observada a legislação ambiental distrital e federal incidente sobre a área 

do Parque (Ver Bibliografia de referência  item 9) 

s) Os critérios de desenho universal nos projetos de edificações, áreas de práticas 

esportivas e circulação de pedestres devem ser observados, para assegurar 

acessibilidade em todos os espaços e edificações do Parque. 

t) Os elementos e práticas construtivas deverão estar em conformidade com:   

 O Código de Obras do DF (Lei 2105, de 08/10/1998) e do Decreto 19915 de 

17/09/1998, que o regulamenta; 

 A Norma Técnica Brasileira NBR 9050, estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, relativa à acessibilidade, quando 

aplicável;  

 As demais NBRs estabelecidas pela ABNT. 

 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

As propostas serão avaliadas quanto ao atendimento dos critérios abaixo, sem 

ordem de importância: 

a) Criatividade e originalidade na proposição e concepção de espaços e elementos 

construídos. 

b) Partidos urbanístico, arquitetônico, paisagístico e complementares que atendam aos 

requisitos de economicidade, funcionalidade, sustentabilidade ambiental, ecológica, 

energética e segurança. 

c) Atendimento ao Programa Mínimo de Necessidades (item 8). 
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d) Integração entre os espaços edificados e os espaços livres. 

e) Atendimento aos requisitos de conexão entre as diversas atividades propostas no 

Parque. 

f) Relação entre o Parque e seu entorno. 

g) Aproveitamento dos atributos naturais da paisagem da região. 

h) Adaptação dos espaços construídos aos atributos ambientais, como clima 

(temperatura, umidade, incidência solar e ventos), solo, relevo, fauna e flora da 

região. 

i) Adoção de partidos arquitetônicos com flexibilidade e capacidade de terem sua 

função ou destinação redefinida pela comunidade ao longo da história de 

apropriação do Parque. 

j) Valorização e aproveitamento dos bens patrimoniais existentes no Parque, em 

conformidade com a legislação pertinente.   

 

 

6. PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO PARA O PARQUE URBANO DO 

PARANOÁ. 

 

Neste item encontram-se discriminados os parâmetros que deverão subsidiar as 

propostas de arquitetura, paisagismo, estruturas e instalações, considerando-se as 

Orientações para o Projeto – Item 5 deste Termo de Referência. 

As normas de edificação e gabaritos para o Parque Urbano do Paranoá que devem 

ser consideradas pelos projetistas são: 

1. Coeficiente máximo de Aproveitamento para Edificações (CfA) de 0,01 

(1%) 

Coeficiente de Aproveitamento (CfA): De acordo com o Código de Edificações de 

Brasília - COE/DF, este índice determina a área máxima de construção de uma 

edificação. Para o Parque Vivencial do Paranoá, o CfA determina a área máxima de 

construção do conjunto de edificações. 

2. Coeficiente máximo de Urbanização (CfU) de 0,10 (10%).  

O Coeficiente Máximo de Urbanização (CfU): Este índice trata da áreas permeáveis 

e impermeáveis e determina a área máxima de ocupação com obras 

complementares e de urbanização sobre o solo, tais como vias, trilhas, quadras de 
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esportes pavimentadas ou gramadas, decks, praças, calçadas, pontes, chafarizes, 

pistas, piscinas, estacionamentos, anfiteatros, caixas de areia, cercas, etc., 

excluindo-se: áreas de vegetação e águas (jardins, matas, campos, pomares, hortas, 

nascentes, córregos, lagos, etc.) e áreas ocupadas por instalações subterrâneas e 

aéreas (fiação aérea, rede subterrânea de esgoto e águas, etc.). 

3. Quanto às edificações: 

3.1 Altura máxima: 9,00 metros (nove metros) contados a partir do ponto médio 

de cada bloco projetado, podendo alcançar 10,00m (dez metros) para os equipamentos 

das edificações, como, por exemplo: castelos d’água, pontos de observação e outros 

elementos que devem ser justificados no Memorial Descritivo; 

3.2 Número de pavimentos: 1 pavimento com possibilidade de uso de mezaninos, 

em conformidade com o Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF; 

3.3 É vedado o uso de subsolo. 

 

Observações: 

a) Os dimensionamentos apresentados na Tabela do Programa Mínimo de 

Necessidades (item 8) para as áreas de construção, urbanização e obras complementares 

são mínimos e devem ser considerados como referência e não como obrigatórios. 

b) O autor da proposta concorrente deverá respeitar as construções indicadas de 

interesse de preservação histórica (subitem 4.6) e poderá aproveitar outras edificações e 

equipamentos existentes no Parque (subitem 4.5), para atender o Programa de 

Necessidades. 

A seguir, o presente termo de referência apresenta o programa mínimo de 

necessidades, o qual foi desenvolvido por meio de cooperação entre técnicos da Secretaria 

de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, IBRAM e 

Administração Regional do Paranoá, a partir das solicitações realizadas por moradores e 

organizações da sociedade civil atuantes na cidade, durante audiência pública realizada no 

dia 20 de junho de 201110.  

 

 
7. PROGRAMA MÍNIMO DE NECESSIDADES 

                                                           
10

 A Ata da reunião consta no ofício No. 716/11 GAB/RA-VII 
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7.1 ESPAÇOS DE RECREAÇÃO E LAZER * 

Função:  

 Harmonizar as feições típicas da paisagem local com a apropriação humana, por 

meio de espaços adequados para as práticas recreativas e esportivas, assim como 

espaços voltados ao lazer contemplativo. 

 Ampliar e diversificar o público do parque, mediante a instalação de equipamentos 

recreativos originais e inovadores, feitos a partir de desenhos e materiais 

“ecologicamente corretos”, resistentes e de fácil manutenção e que contribuam para 

criar uma identidade de sustentabilidade para o parque. 

 Integrar espacialmente diversos grupos sociais. 

 

Elementos necessários ** Quant. área ref. 
Área 
Total Unid. Obs. 

Via para cooper 1 Livre Livre    

Ciclovia  1 Livre Livre   

-Declividade máxima 3,5%, largura 

máxima 3,5m.  

-Prever faixa verde separando a 

ciclovia da coopervia, se elas 

estiverem justapostas.  

-Prever capacidade de suporte de 
carga de 8,2t para permitir o 
trânsito de veículos destinados à 
manutenção das áreas do parque.   

Paraciclos 15 1 15 m² 

- Utilizar modelo implantado pelo 

GDF, o qual consiste em barra 

horizontal de aço inox escovado, 

de 0,75 x 0,05 x 1,00 (C x L x H), 

com espaçamento de 1 metro 

entre as barras para comportar 2 

bicicletas. 

Pista de skate 1 livre livre m² 

- A pista proposta pelo projeto 
vencedor será submetida à 
avaliação e aprovação da FSKTDF 
– Federação de Skate do Distrito 
Federal. 

Ponto de Encontro Comunitário 
(PEC) 

1 250 250 m² 

- O Ponto de Encontro Comunitário 

se trata de um conjunto de no 

mínimo 10 equipamentos de 

exercícios e convivência para a 

Terceira idade, implantados ao ar 
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livre. 

- Deverá ser implantado em área 

sombreada e distante do parque 

infantil, para que não haja indução 

das crianças em sua utilização. 

- Prever placas de instrução sobre 
o uso dos equipamentos, inclusive 
em braille. 

Circuito de Ginástica (CG) 1 50 50 m² 

- O Circuito de Ginástica consiste 
na instalação de equipamentos de 
musculação, voltados para a 
prática de exercícios para jovens. 
Devem ser instalados no mínimo 8 
equipamentos, tais como: barras, 
paralelas, prancha para 
abdominais, etc.   

Circuito de Ginástica para 
Pessoas com Deficiência 
(CGPD) 

1 250 250 m² 

- O Circuito de Ginástica para 

Pessoas com deficiência deve 

oferecer no mínimo 8 

equipamentos que possam ser 

utilizados por pessoas com 

deficiência, e adequados para 

serem instalados em área 

gramada ou piso apropriado para o 

movimento de cadeiras de rodas. 

- É preferível que o CGPD esteja 
localizado junto ao PEC, 
mantendo, contudo, a separação 
entre os dois circuitos de 
equipamentos.  

- Prever placas de instrução sobre 
o uso dos equipamentos, inclusive 
em braille. 

Quadra poliesportiva  2 800 1600 m²   

Campo de futebol society  1 2400 2400 m²   

Quadra de vôlei de areia 2 
162 
(9x18) 

324  
- Prever área de escape de 2,00m 
em torno de cada uma delas.   

Parque Infantil Inclusivo (PII) 1 1800 1800 m² 

- O parque infantil deverá conter, 
no mínimo, oito brinquedos 
isolados ou articulados entre si. 
Deverá também oferecer, no 
mínimo, três brinquedos 
adequados às crianças 
cadeirantes, e adequados para 
serem instalados em área 
gramada ou piso apropriado para o 
movimento de cadeiras de rodas. 
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-Considerar a revitalização do 
parquinho infantil existente (item 
4.5)  

Espaços para piqueniques Livre Livre 120 m²   

Elemento de água  Livre Livre Livre m² 
-Considerar múltiplas funções - ex. 
paisagística, recreativa, lúdica, 
drenagem urbana etc.  

Anfiteatro  1 Livre Livre m² - Ao ar livre  

Guarita Até 2 Livre Livre m² 
- Prever apenas 1 acesso para 
veículos motorizados. 

Ponto de observação para 
Corpo de Bombeiros do 
DF/Guarda Florestal 

1 15 15 m² 
- A mesma estrutura pode ser 
aproveitada para acesso público. 

Ponto para coleta seletiva de 
lixo. 

1 10 10 m² 
- Prever área para acesso e 
manobra do caminhão de lixo 

Paisagismo Conforme solução projetual 

- O projeto paisagístico deve 

promover a circulação dos 

usuários e acesso a todos os 

equipamentos de modo seguro, 

confortável e aprazível.  

- Prever áreas sombreadas para 

descanso dos usuários e espaços 

para atividades lúdicas e 

contemplativas.  

Estacionamentos e vagas 

especiais (carga/descarga, 

embarque/desembarque, 

deficientes físicos e idosos).  

Seguir parâmetros especificados 

no Código de Edificações do DF 

- Considerar a área mínima por 

vaga de 25m², incluindo a 

demanda referente à circulação e 

manobras. 

- Localizar preferencialmente 

próximo à sede do parque. 

- Prever área para embarque e 

desembarque de ônibus escolares 

ou de turismo 

Sanitários e Vestiários 

Públicos. Unidades femininas e 

masculinas,  

Seguir parâmetros especificados 

no Código de Edificações do DF e 

na ABNT NBR 9050 

- A quantidade total de cabines 

pode estar distribuída em mais de 

um módulo pelo parque e 

localizadas, preferencialmente, 

próximas às áreas esportivas. 

Sempre que possível, devem estar 

integradas às edificações 

propostas, sem prejuízo da 

funcionalidade, racionalidade das 

instalações e economicidade. 
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Sanitário Familiar e unissex 

- Serão utilizados por pessoas com 
mobilidade reduzida com 
acompanhante, de sexos 
diferentes. Este sanitário deve 
possuir entrada independente e 
ser anexo aos 

demais sanitários. 

Sanitários Públicos infantis / 

Fraldário.  

- Deverão ser adequados à altura 

das crianças, inclusive para 

crianças cadeirantes.  

- Deverá conter bancada para 

troca de fraldas. 

- Sua localização deverá ser 

preferencialmente, próxima ao 

parque infantil e outros 

equipamentos que atendam a esse 

tipo de usuário. 

 

 

 

7.2 ESPAÇOS DE ENCONTRO, EDUCAÇÃO E CULTURA* 

Função:  

 Disponibilizar um conjunto edificado para programas educativos e culturais que 

promovam a interação de moradores com o meio-ambiente e com a memória da Vila 

Paranoá; 

 Propiciar espaço que atenda às necessidades para o funcionamento do núcleo de 

oficinas pedagógicas e diversificá-lo, por meio da concessão de espaços multiusos 

para projetos independentes, como, por exemplo, grupo de escoteiros; 

 Qualificar e otimizar o Pátio Multiuso, por meio da criação de uma estrutura flexível e 

integrada aos demais espaços. A opção em reformar e ampliar o atual pátio ou criar 

nova edificação fica a critério do autor, considerando que o pátio existente (ver item 

4.4) possui valor afetivo para a comunidade, que o utiliza eventualmente para 

confraternizações;  

 Valorizar a identidade histórica e cultural da comunidade do Paranoá, a partir de um 

lugar de memória. Este lugar será concebido com a mesma finalidade de um museu - 

fechado ou ao ar livre – com função de resgatar, preservar e divulgar elementos da 
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memória da Vila Paranoá, sendo a Igreja São Geraldo um elemento chave desse 

acervo. 

 

Elementos necessários ** Quant. área ref. 
Área 
Total Unid. Obs. 

Sala para coordenação  1 20 20 m²   

Sala de leitura  1 80 80 m² 
- Considerar espaço para guarda 
de livros 

Sala de Projeção  1 40 40 m²  

Espaços multiusos para oficinas 
educativas e culturais.  

4 40 160 m² - Prever pias ou tanques. 

Depósito de apoio às oficinas 1 10 10 m²   

Espaço Multiuso (EM) coberto  1 160 160 m² 
- Considerar a flexibilidade desse 
espaço. 

Cozinha de apoio ao EM 1 20 20 m²   

Depósito para 
mobiliário/material utilizado 
eventualmente no EM 

1 10 10 m²   

Área de exposição (Lugar de 
memória) 

1 Livre Livre m² 

- Considerar o projeto de 
reconstrução da Igreja São 
Geraldo como parte do acervo da 
exposição, preservando sua visual 
em um raio de 50m. 

Sala para reunião  1 20 20 m²   

Sala para documentação e 
pesquisa 

1 20 20 m² - Aberta ao público.  

Depósito de apoio às 
exposições 

1  10  10 m²   

Trilhas Interpretativas Conforme solução projetual 

- Consiste na implantação de um 

sistema de interpretação, 

identificação e sinalização dos 

espaços destinados a visitação 

pública, visando o fortalecimento 

da relação do Parque com a 

comunidade.  O participante 

deverá indicar o local para 

instalação de painel informativo 

com breve histórico do Parque e 

das Placas interpretativas que 

contêm informações sobre a 

biodiversidade do Bioma Cerrado, 

a interação da fauna com a flora, 
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as espécies vegetais e animais 

que ocorrem no Parque, recursos 

hídricos, solo e clima.  

  

 

7.3 QUIOSQUES DE APOIO AO VISITANTE* 

Função:  

 Diversificar e ampliar o público do parque, mediante a implantação de novos pontos 

de interesse. O restaurante e a lanchonete, por exemplo, podem atender 

funcionários e visitantes das instituições próximas ao parque para almoço durante a 

semana e moradores durante os fins-de-semana; 

 Valorizar a produção artesanal local, utilizando a loja como canal de divulgação; e 

 Garantir conforto aos usuários a fim de aumentar seu tempo de permanência no 

parque.  

 

Restaurante 

Elementos necessários ** Quant. área ref. 
Área 
Total 

Unid. Obs. 

Cozinha/copa 1 40 40 m² - A localização deverá ser 
próxima ao sistema viário 
planejado ou existente para 
minimizar a circulação de 
veículos dentro do parque.  

- Prever acessos para carga e 
descarga, bem como áreas para 
containers. 

Refeitório para 60 pessoas 1 150 150 m² 

Despensa  1 10 10 m² 

Banheiro e vestiário para 
funcionários 

1 
Cada 
unidade: 
20  

40 m² 

- 01 unidade feminina e 01 
unidade masculina de banheiros, 
incluindo 01 cabine para pessoas 
com deficiência por unidade. 

Cafeteria e Lanchonete 

Elementos necessários ** Quant. área ref. 
Área 
Total 

Unid. Obs. 

Cozinha/copa 1 20 20 m² - Prever acessos para carga e 
descarga, bem como áreas para 
containers. Refeitório  1 60 60 m² 

Loja de Artesanato e Ponto de Informação ao visitante 
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Elementos necessários ** Quant. área ref. 
Área 
Total 

Unid. Obs. 

Área para expositores e 
atendimento 

1 40 40 m²   

 

 

7.4 SEDE ADMINISTRATIVA 

Função:  

 Abrigar os servidores públicos que se ocuparão das atividades concernentes à 

gestão, conservação e manutenção do parque e recepcionar usuários que desejarem 

atendimento.  

 

Elementos necessários  Quant. 
área 

ref. 

Área 

Total 
Unid. Observação 

Recepção com sala de 

espera  1 10 10 
m² 

 

Sala do Administrador 1 15 15 m²  

Sala para 03 técnicos 1 20 20 m²   

Sala de reuniões do 

Conselho Gestor do parque 1 15 15 
m² 

  

Sala da vigilância para 3 

pessoas 1 15 15 
m² 

  

Sala de consulta/arquivo 1 15 15 m²   

Sala de primeiros socorros 

para brigadista 1 15 15 
m² 

  

Copa – cozinha e área de 

serviço 1 20 20 
m² 

 - Prever depósito para materiais 

Viveiro de plantas 1 250 250 m² 
- A ser gerido pela Administração 
do Parque 

Galpão para 
armazenamento de 
ferramentas e equipamentos 
de jardinagem para 
manutenção do parque. 

1 80 80 m²  
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Banheiro e vestiário para 

funcionários: 

Seguir parâmetros especificados no 

Código de Edificações do DF 

01 unidade feminina e 01 unidade 

masculina de banheiros, incluindo 

01 cabine para pessoas com 

deficiência por unidade 

 

Observações: 

* Todos os espaços e compartimentos podem ser agrupados com possibilidade de 

integração entre eles; 

 

** Fica a critério do autor, propor outros elementos necessários para complementar o 

Programa de Necessidades. 

 

 

8. O ESCOPO DO PROJETO  

São identificados, abaixo, o conteúdo e as informações técnicas mínimas que as 

propostas devem conter e que configuram a 1ª Etapa de Projeto – Estudo Preliminar, assim 

como o padrão em que devem ser apresentadas para avaliação no âmbito do concurso em 

evidência. 

As formas de apresentação das etapas de projetos posteriores, que deverão ser 

seguidas pelo vencedor do concurso, constam do Regulamento das Bases do Concurso. 

 

8.1. 1ª ETAPA – ESTUDO PRELIMINAR:  

 

8.1.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

Compreende texto que evidencie o atendimento da proposta às condições 

estabelecidas no Programa de Necessidades e nas diretrizes expostas neste Termo de 

Referência. O texto deve descrever e justificar os princípios que nortearam a concepção da 

proposta, bem como dos projetos paisagístico, arquitetônico, estrutural e de instalações 

propostos para o Parque Urbano do Paranoá. Também devem integrar o Memorial Descrito 

as Diretrizes Gerais para Gestão do Parque do Paranoá que contemplem, dentre outros 

aspectos, os seguintes: 
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a) Zoneamento de usos do Parque.  

b) Diretrizes gerais para as diversas zonas propostas. 

c) Articulação com a cidade do Paranoá e com a malha viária circundante. 

d) Diretrizes gerais para mobilidade e acessibilidade. 

e) Diretrizes gerais para a composição paisagística e para a escolha da vegetação.  

f) Adoção de princípios de sustentabilidade ambiental nas obras e na utilização do 

parque. 

g) Compatibilização da proposta com as determinações referentes aos bens tombados 

existentes no Parque. 

h) Compatibilização da proposta com as expectativas sociais e institucionais, expressas 

no programa de necessidades. 

i) Proposta para implantação do parque em etapas com orientações que assegurem a 

manutenção da identidade do projeto nas fases subseqüentes. 

j) Diretrizes gerais para elaboração dos projetos arquitetônicos e construção de novas 

edificações e expansões futuras. 

 

8.1.2 PROJETOS DE PAISAGISMO 

Devem conter Planta Geral, contemplando a locação das edificações, equipamentos, 

mobiliários, obras complementares, de urbanização, e áreas com os tipos de vegetação e 

águas.  Os participantes devem apresentar plantas, cortes esquemáticos e estudos de 

volumetria dos elementos relevantes, em escala que possibilite o entendimento total da 

proposta, contendo: 

a) Locação e identificação das edificações, equipamentos e mobiliários.  

b) Locação e identificação de obras de urbanização como vias, trilhas, 

estacionamentos, calçadas, largos, praças e espaços abertos de encontro, com 

dimensões básicas, indicação e inclinação de rampas, e níveis de piso. 

c) Locação e identificação de obras complementares, movimentos de terra e curvas de 

níveis, bacias de contenção, valetas, elementos naturais como rios, lagos e rochas. 

d) Locação e identificação da composição vegetal isolada e em conjunto. 

e) Legenda com caracterização geral das espécies vegetais aplicadas no projeto, 

constando o período de floração, animais que se pretende atrair com as mesmas, 

cuidados necessários para manutenção (prazos para regas, podas e replantio), com 

exemplos de referências. 
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f) Representação gráfica das massas, texturas, cores e portes da vegetação e 

elementos utilizados na composição paisagística. 

g) Localização e identificação dos pontos de sinalização e iluminação pública. 

h) Legenda de especificações de pavimentações e acabamentos. 

i) Todos os desenhos devem ter indicadas a Escala Gráfica utilizada. 

j) Todas as plantas de locação devem ter a indicação do norte geográfico, as curvas de 

níveis e as dimensões básicas, para que seja aferido o atendimento ao programa de 

necessidades. 

 

8.1.3 PROJETOS ARQUITETÔNICOS  

De acordo com a NBR 6492/1994, nos estudos preliminares de arquitetura “devem 

estar representados os elementos construtivos, ainda que de forma esquemática, de modo a 

permitir a perfeita compreensão do funcionamento do programa e partido adotados, 

incluindo níveis e medidas principais, área, acessos, denominação dos espaços, topografia 

e orientação”. Para tal, os projetos devem apresentar, no mínimo:  

a) Layouts internos das edificações, em escalas que permitam a perfeita compreensão 

dos compartimentos em proposição. Deverão ser identificadas as escalas utilizadas 

nas representações gráficas dos projetos; 

b) Indicação das áreas úteis e dos materiais de acabamento dos pisos, paredes e tetos, 

dos supracitados compartimentos; 

c) Identificação dos acessos, aberturas e vedações; 

d) Caracterização de elementos isolados que sejam de interesse, podendo ser 

detalhados através de texto ou desenhos sumários; 

e) Volumetria das edificações, fachadas e coberturas, equipamentos e mobiliários 

devem estar evidenciadas; e 

f) Indicação das soluções para drenagem, armazenamento, captação, reuso de água e 

esgotamento sanitário, considerando o subitem “l” do item 5 - Orientações para 

Projeto.  

 

 

8.1.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS  

Apresentar Planilha de Custos e Quadro de Áreas de todos os itens que compõem a 

proposta, de acordo com o modelo a seguir.  A estimativa de custos deve ser obtida através 
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de estimativa de áreas e quantidades de componentes, pesquisa de preços médios e 

aplicação de coeficientes de correlação.  

É obrigatória a apresentação dos custos dos itens Vegetação, Pavimentação e 

Edificação. Estes deverão ser desagregados, no que couber, segundo os subitens e 

unidades de medidas discriminadas na planilha orçamentária abaixo:  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Descrição do elemento 
Material ou padrão de 

construção 
Preço 

Unitário* 
Quant. Unid. 

Preço 
Total R$* 

1. Vegetação      

1.1 Ex. jardim Ex. Forração, Arbusto, 

Árvore, palmeira, 

trepadeira, etc. 

  m²  

1.2 bosque   un.  

1.3 etc.   ...  

2. Pavimentação      

2.1 Ex. ciclovia Ex. Concreto asfáltico 
e=, bloco de concreto 
intertravado e=, piso 

tátil, mosaico 
português, brita e =, 

cerâmica, etc. 

  m³  

2.2 calçada   m²  

2.3 quadra   ...  

2.4 etc.     

3. Edificações      

3.1 Ex. restaurante Padrão alto, normal ou 
baixo de construção 

 

  m²  

3.2 quiosque     

3.3 etc.     

4. 
Mobiliários e 

Equipamentos Urbanos 
     

4.1 Ex. brinquedo 
Ex. madeira, metal, 

poliuretano, concreto 
armado, etc. 

  m²  

4.2 pergolado   un.  

4.3 etc.   ...  

5. BDI      

     TOTAL  

* Indicar referência      

Todas as colunas devem ser preenchidas pelos concorrentes. Na coluna “Preço Unitário” 

deverão ser adotados valores de mercado de Brasília – DF, para o mês de junho de 2012. 

Esses valores devem incluir os custos do material, da mão-de-obra e outros insumos.  
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Somente deverão ser apresentados os valores correspondentes aos subitens que 

constarem das soluções do proponente.  

No caso de existirem outros subitens de projeto (não listados aqui), estes deverão ser 

incluídos na planilha orçamentária, nos mesmos moldes de apresentação, acima 

explicitados.  

Deverão ser usadas como referências para a elaboração da estimativa de custos em 

questão:  

 Itens 01 e 02 da Planilha - Relatório de Custos da Editora PINI, Data Base - janeiro 

de 2012; 

 Item 03 – CUB (Custo Unitário Básico de Construção), constante no site 

www.sinduscondf.org.br, para a Data Base - junho de 2012.  
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