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C.onro msadordo Setor Noroeste, gostaia de sdicitar que as vendas imobiliaim @tde local heranee
' brcicamente ern pojeto de parque rcpmsado atrs futuros moradores do baino.

Assim, *pecmdo que 6 prcrnessas do passado sejam cumpridas, venho Solicitar que sqja cumpido o
projeto repassa& inicialmer*e aos promitentes compradores.
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ryipe T€eri:a & lhan elEnregada da cqrsrtta pr$lica mfire do Parqre Bule Mrx, bG noiH

Fanr cols ru sfu da rcfed@ consdta prft{ica a legenda do crcqui, a mais ddhae pssivd. Assim,
terianrm mdtres candqEes rua qildbuir csn o ot{eio da consulta
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Senhores.

Percebi que este estudo preliminar e diferente do que foi publicado antenornente e que :odas as
construtoras estSo apresentando.

Levando em conta que por algum motivo o projeto ser6 modificado, 6 importante considerar alguns fatores
que, na minha opiniSo como urlcanista. s5o decisivos:

1. Ja existem alguns caminhos executados (inaugurados ainda este m6s de Agosto com a presenQa do Sr.
Governador) na drea denominada "Cenado em RegeneragSo". Esses caminhos s6o pavimentados em brita
compactada e definidos com pegas de meio fio pr6-moldados de ambos os lados. E importantefazer o
levantamento do que foi feito para preserva-los como forma de encurtar o percurso do pedestre at6 a asa
norte. Para isso 6 necessdrio prever iluminagdo para que eles possam ser utilizados inclusive d noite. O
Noroeste 6 um bairro muito isolado na perspectiva do pedestre que precisa de 6nibus e que ndo disp6e de
transporte proprio. Essa drea de regeneragdo ndo deve se constituir uma barreira ao pedestre. Uma sugestio
seria desenvolver algo em torno dessa lagoa circular criando pragas de conviv6ncia que juntamente aos
caminhos tragam permeabilidade a essa drea at6 o mirante.

2. Como haver6 um "Centro Cultural e de Eventos" e impoftante prever Sreas de estacionamento amplas no
acesso norte para n5o saturar os espagos existentes do autodromo e at6 do est6dio na ocasiSo de algum
acontecimento. Em 6poca de corridas no autodromo os -veiculos se acumulam nas vias e canteiros porque
n5o hd estacionamento suficiente.

3. A exemplo do parque Ana Lidia, talvez fosse bom prever bols6es de estacionamento espalhados ao longo
do perlmetro da via de circulagdo protegidos e isolados dos edificios residenciais por barreira vegetal.

4. No projeto anterior tinhamos duas vias de comunicagSo com a asa norte para uso de vefculos. Neste
novo projeto, apenas uma via central corta o parque. Seria importante manter a previsSo das duas vias como
forma de nio concentrar o tr6fego de veiculos. Mesmo que por quest6es financeiras apenas uma delas seja
executada a principio, a previsSo deve contemplar mais alternativas para desafogar o transito no futuro.
Devemos lembrar que o Noroeste estd apenas com cerca de 20% da populagSo prevista. Tem portanto
muito a crescer.

5. Por ultimo uma pergunta: porque mais um pr6dio para o lbram sendo que recentemente foi construido um
pr6dio maravilhoso, ate mesmo certificado? Tenho certeza que n6o deve haver lugar para pr6dio priblico

. dentro de parque. lsso n5o tem precedentes aqui em Brasilia.

Como moradora do Noroeste e desta cidade maravilhosa, espero ter contribuido de alguma forma me
colocando a disposig6o para o que for necessdrio.

Folha: w n3
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Esta mensagem e qualquer anexo a ela s5o documentos confidenciais e direcionados exclusivamente ao(s) destinatdrio(s). Qualquer uso, dewio,

sonegagEo, supressSo, revelagSo ou divulgagSo n5o autorizada 6 proibida e sujeita is mng6es e/ou reparag6es legais por ato ilicito (Codigo

Penal, Artigos 151 e 152). Caso n6o seja um dos destinat6rios expressamente indicadds, por favor entre em contato com o remetente,
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Prez#,

T66 g,dis5r o p{eto do palqre ern dscussSo, percebi a exist€ncia de porquissimas v4as para G carG
estaciuraenr, o qrrel aafrrrarS urn ftxo exacefbdo de canos nas quadras residenciais, bem ootno uma

supaffi4fu ern iexrs respectivm estrcforname,ntos. Al6m disso, percebi que nio est6 prevista a construg5o

de nenhuma quadra de tdnis-
Desse modo, solicito a gentileza de reV'sarem o projeto me tela de modo a acresc_entar vagas de

estacionamento, bem como a execug6o de quadras de tdnis'

____-_#
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Prez ,

Minha sugEsteo 6 qLE o pflqre Br.sle Max seja implementado n6 moldes do parqr.re CHfic eigua que 6 um
suoesso absotuto- PcsuiHrdros, ffiuros, muitos caminhos, seguranqa e 6 cercado- Tern iluminagSo
puHica e parquinho pa criangas e idosc-

- -------.-.--.-<
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Sqgiro t;.E a *ea destin# a'Cenadol@erer+ao' disponha de pdo merrc trittre paa carninhda e
corddA d6rn de Frt6es dercesso neta rqifu. Caso contrario, os moradre dagimeira etapa do
Noroeste ficarEo longe d6 prncrpais atividds previstas no parque.
A regao do paque prdxime rc primeiro moradores e "desbravadores" do Nonreste serSo punidos com a
porge pr6xima do parque sem renhuma atrativo.

Atenciosamente,

:rln-

i
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Prezadcs S.s as

Bom dra.

Achei o projeto do parque bas:ante interessante, bem diferente do Parque da Cidade. A preservaqSo do
cerrado na parte norte do Parque e ess6ncial. Sugerina a criagSo de um nucleo de EducaqSo ambiental
naquela area, com trilhas monitcradas e estrutura fisica para sala aula e biblioteca comunitdria.

Quanto ds vias do entorno. segue uma preocupaqSo constante de nos moradores do Noroeste. Por mais que
se estabelega na teoria a W9 como via pnncipal (mais proxima a EPIA), onde serd a parte comercial do
bairro, o que se v0 6 que a principal vra de acesso ser6 a W7 na prdtica. A W7, em todos os planos do bairro
que jd vi, est6 sempre como pista simples. Sugiro a duplicaqSo desta via para dar mais fluidez ao transito e
evitar abarrocamentos como vistos no Sudoeste. A previsdo de crescimento do bairro ndo condiz com a
estrutura prevista para dquela drea.

Para acesso ao bairro Noroeste quando vindo da via de acesso que passa atrds do Autodromo e em frente
ao Detran, seria bom que se fizesse uma alEa de acesso direto passando pelo local onde 6 o aeroclube.
Para sair do Bairro em direq6o ao Autodromo sena bom uma alga elevada saindo da W7 e evitando aquele
retorno em frente aos bombeiros, que concentra o transito de quem vem da Epia pelo acesso do setor
Militar.

Na entrada norte do baino para o Parque Burle Max, pela via de acesso W3-Epia (a via que tem o shopping
Boulevard e o atacadSo) tamb6m temos um gargalo impoftante para o transito. Hoje o bairro n5o tem nem
1/4 dos moradores previstos e nos hor5rios de pico este acesso j5 trava. Ali tamb6m seria bom um acesso
direto d W7 por uma alga elevada (ou subtenanea) que desafogasse aquele retorno.

No mais gostaria de parabenizar o governo pela iniciativa. Espero que consigam cumprir no prazo as obras
de implantagSo do parque e me coloco d disposigSo dos agentes p[blicos, na posigSo de morador, para
tentar ajudar a melhorar a qualidade de vida no bairro no que for posslvel.

i^6\^nnai I COm> eSCreVeU:

Prezados Associados,

Como j6 comentado anteriormente, est6 em aberto, at6 o dia 25109, no site do IBRAM, uma
consulta p[blica para a implantagSo do parque Bule Marx.

Enviamos em anexo, os documentos disponiveis na consulta p0blica e um informativo da
AMONOR sobre o tema.

lncentivamos a todos que participem da consulta enviando as suas posig6es e
questionamentos para o e-mail eslu_{ppglquepurlemqq@le11a_cap-Qigov,bl qom copia para o
nosso e-mail (amonoi. noroeste@!ffiEffio-mr. 

* -

Contamos com a participagSo de todos!

AtenciorlTente,

Solha:i
https://mail.google.com/mail/calu/O/?ui=2&ik=5a4fc440f0&view=pt&search=inbox&msg= 1419"653260d0ac1&sim l='14f8e6b3260d0ac1 112
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Gostaria inicialmente de r
engenheira civil, atual mo
Noroeste. Recentemente
Parque Burle Max e quer
do EPPO, acredito QUe o r

--'- S,

c para o
, - postas

As prdticas esportivas que me parecem mais interessantes sdo: pedalar, patins, pic-nic,
corrida, ler um livro, v6lei de areia e frescobol. Poderia ter Sreas com duchas para
refrescar, como no Parque da Cidade.

Mrruna SucesrAo: O Bosoue DAS CRTANqAS

A minha sugestSo 6 uma forma criativa, l[dica e responsdvel de viabilizar a implantagSo do parque no tempo
mais breve posslvel e ainda, minimizando o custo de implantagdo por parte do governo e promovendo um
convite para a sociedade cuidar e ter carinho pelo Parque Burle Max desde o seu nascimento. Minha
sugestSo n6o altera concepgSo da proposta do EPPO, nem o futuro projeto vencedor do concurso.

Na linha l(dica a que o parque se prop6e, eu tenho uma sugestSo, que apelidei de "O Bosque das Criangas".
A ideia surgiu quando certa vez, no meu trabalho, estavam fazendo uma campanha ambiental e doando
mudas de Srvores nativas do cerrado. Uma amiga minha plantou essa muda na quadra dela junto com a
filha, Cecilia, e colocou uma plaquinha de madeira com os seguintes dizeres: lp6 da Cecilia. Eu achei a
pr6tica muito lridica, e muito rica em significados. O fato da Srvore ter sido plantada na presenga da crianga
e ter o nome dela, faz com que a crianga se sinta respons6vel pela 6ruore, e pafte integrante do espago
publico tamb6m. O senso de responsabilidade social, ambiental e de responsabilidade stricto sensu 6 um
conceito abstrato e de dificil assimilagSo por parte das criangas, mas que se traduz perfeitamente nesta
prStica l0dica e simples de se plantar uma 6rvore em um parque da sua cidade.

Portanto, eu gostaria de propor que em uma 6rea determinada do parque ou espalhado na 6rea verde,
fossem destinados espagos para que os pais plantassem junto dos seus filhos mudas de Srvores escolhidas
pelo paisagismo pr64eterminado do parque.

Funcionaria da seguinte forma: seria feito o concurso, normalmente como jd estd sendo proposto no EPPO.
Quem determina a esp6cie, o local de plantio das mudas e o tamanho delas seria o projeto vencedor do
concurso. A diferenga acontece na hora de custear e plantar efetivamente as mudas. Nessa oportunidade, a
populagSo atuaria como parceiros na implantagdo efetiva do parque e dos orgSos responsdveis pelo plantio
de mudas. A populagdo se responsabiliza pela compra e plantio de uma muda especifica pr6determinada, e
em contrapartida tem o direito de colocar uma placa identificando a 5rvore como achar mais interessante:
"lp6 da Cecllia", por exemplo!

Poderia ser feita uma campanha em um dia especifico, ou uma autorizagSo com prazo determinado
formalizada pelo orgSo competente para que o plantio das Srvores seja feito.

lnicialmente a inspiragSo foi pelo plantio por parte de pais e filho, mas podem ser feitas vdrias campanhas, e
em cada uma delas promove-se um evento diferente no parque:

Folhs:'
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- dia dos professores, os alunos de um determinado col6gio plantam uma eruore em homenagem ao docente
querido;

- dia das mdes;

- dia dos pais;

- dia dos av6s;

- dia dos namorados;

- ofn'

Os parceiros desse pro1eto podem ser:

- Empresas que tenham interesse em realizar uma atividade de responsabilidade ambientaljunto it
sociedade, as quais doariam as mudas nos dias de campanha;

-Viveiros que podem trazer as mudas nos dias de campanha para serem vendidas;

- PopulagSo em geral que queiram participar e tenham as mudas em Srea particular, fazendas, chdcaras,
jardins, etc;

- Jardineiros, estudantes e profissionais na drea de paisagismo, etc;

.- --
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Sou ssvidor do lnstihrto Bmsilia Ambiental, lotado
no Licenciamento e aqui vEo as minhas sugest6es..-

Privatiza ou concde o parque d iniciativa privada, para que empresas do ramo
de engenharia ambiental ou florestal gerencie o parque.

No caso da privatizaqSo a empresa ou consorcio firmado poderia explorar o parque economicamente e
assegurar o uso arnbiental e preservaqSo do mesmo, definido por zoneamentos e planos de usos.

No caso da concessSo, a empresa ou o cons6rcio firmado poderia contratar com o GDF recebendo um
repasse mensal paia a manutengdo e conservagSo da drea.

As empresas, devido a sua liberdade de atuagSo poderiam agilizar mais facilmente e com menos buroCracia -
a organizagdo de eventos e atividaoes q-uEIE:iam inveslffiEffil=feiendo imptt@
contribuindo para a preservagSo da drea.

O IBRAM e a Secretaria de Meio Arnbiente, seriam os responsdveis pela regulamentagdo e fiscalizagdo do
espago e juntamente com as empresas, elaboraria um plano de uso ou de manejo do parque.

Vejo que essa 6 uma safda para o gerenciamento de espagos priblicos em meio a crise que enfrentamos. O
Estado tem as suas limitag6es e elas deveriam se limitar, na minha opinido, a fiscalizdqdo e a
regulamentagSo da administragSo do parque pelas empresas.

ns
Folha:
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Atendendo *; do gwenrador rc{lemberg, eu queria sugerir 3 coism.

1
- E necessdrio.ecupeftrtodo s esrufi, fazsdo uma grande restauragdo $a mata nativa-
- Tern que terespago paa o pedestre ardtr por todo o perimetro do parque, ent6o, 6 construgSo de
passeios, calgadas e cictrfaixs (fisicamante separadas dos pedestres).
j Tern gr.re ter algum tipo de licitrcSo do espaqo para vendedores de produtos naturais e organicos, como

. agiuade coco, 4ua mineral, e lanches.

--=--------

(*-10
Folha:
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Prezados,

Sou moradora da quadra 109 do Setor Noroeste, e como meus vizinhos, estou esperardo ansiosamente a
implantagSo do Parque Burle Marx"

Li o Estudo Preliminar que voc& disponibilizaram e voc6s estSo no caminho cetlo, parab6ns. A ideia de
deixar apenas que pedestres e ciclistas circulem, mas ainda assim ligar os moradores do Noroeste d Asa
Norte por um t0nel 6 excelente

Tamb6m acho muito legal preservar as Srvores que jA estdo t5, pois o Bosque do Sudoeste, por exemplo,
vai demorar um tempSo pra ter sombm ja que tiveram que replantar tudo. Espero que nosso parque jd nasga
aconchegante.

Meureceio6otempoqueissotudovai@rnffi.das-.
lagoasdoParque,ecomtristezasuai@eEao.j't.,tt,"int,+truturadoParque
Ievard um tempo que pode ultrapassar o tempo deste govemo, e o orQamento disponivel.

Por isso minha sugestSo 6 relativa ao cronograma das obras. Sugiro que a primeira tarefa seja deixar o
parque minimamente utilizdvel pelos moradores da vizinhanga, com pelo menos uma pista de caminhada
que seja segura, com iluminagio e sem muita mata fechada ao redor. NAo precisamos de muito neste
comego, poderia ser como a pista de caminhada do Sudoeste: ao redor da 6rea cercada do lnstituto de
Meteorologia. As trilhas inauguradas no interior do Parque n5o inriteis: temos medo de atravessar aquele
matagal.

No mais, gostaria de me colocara disposigSo para outras consultas. Tenho certeza que todo mundo vai
querer contribuir.

---__''-

Folh* ' - tr1
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CtNa, gostaria de sugerira mnstugao de quadras de Eiris, pois carecernos de quadras p0bticas aqui no DF. JA ha
algurna previsSo nesse sentdo?

Tamb€m sugiro que n6o haja arenas para shows de m0sica com amplificadores, pois os bairros adjacentes s5o
todpgtgsdenciais. e o 9arulho de sFows oertlrha'i= "r,'uito o sossego noturno.

---'.--,-<

Folhe:-] ' "
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Al+ffn disso, tarnbdrn sugro a destinagfu de algrrns espagos para lanchonefes, caf6s e rwtzurantes.

Ohigado,

----.-I-.
\

h. - 13"
Folhr
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Sr.rgro q.e, dfereg[ernerte doqre *u*ece no Parque Olhos D'5gua, as'pistas de rdanento do partpe
Burle tlar s$an bert6 * dividades de ciclisrno e patinagSo, atividade imfixtantes pam o hzer de

- muitm usu&ins efreqrer*adaes dc patpres

-_-----i-

t-

' rn.'- 11
Folhe
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Prei#.
Venho por meio clEste expressr mirha oprnieo sobre atividades no parque Burle Max, sor mordona da ma

' norte.'e ando de patins n* trrm delz:a., um espgo pna patinag5o seria muito bem vindo, Tanto pana
treinar como pam andtr, cqn vias largm-' Seria muito gratificante ter um epago deste aqri pr6ximo.
Sem mais, esperc que 4rde a minha opiniSo.

Att,

----------*-

\. :

1

I

it., 15
Folha:
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Manter a vegetag6o nativa (parqtre Olhos D'5gua)
E liminar qualquer proposta de estacionamento;
Favorecer o transito de bicicletas e pedestres (parque da cidade)
Verificar a possiLrilidade & lruos (parque da cidade)
Gerar ondulag6es no teneno de modo a criar a ilusio de acidentes geogrdficos(ex. Parque do Brooklin)
Banheiros utilizdveis
lluminagSo solar
Pistas de skateipatinagSo , mountain bike.
Lanchonetes

Foha? - 1 6

https://mail.google-comimail/u/O/?ui=2&k=5a4fc44r0*r;"yy=pt&search=inbox&msg='14f90fae1M0ee52&siml=14€0fae1M0ee52 1t1



DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM

yJE!J ;i' d'x -;.i-:a;ir;-.U .g]jr.Ll a->tuu\JPcllqutruullYl I orA{r.v ,uesp - y-' -

- O modelo da Rambla e muito boa. Mas para isso sugiro criar permissSo ao setor
privado em explorar e ofertar os espagos laterais, oferecendo restaurante, lanchonetes,
soryetes, etc. De forma estruturada, em 'parque dentr:o do parque', e n6o no sistema de
'barracas'. Com6rcio no estilo de barraca ndo apresentard a mesma integragSo no estilo
Rambla.

- Permitir o m6ximo de exploragSo e oferta de servigos (equipamentos, aulas,
instrutores, etc) pelo setor privado, em estilo publico-privado. lnclusive para o construgSo
e exploragSo de estacionamentos subterrAneos. A parte da Unidade de RecreagSo pode
ser bastante explorada pela iniciativa privada.

- Criar sistemas de uso (por lazer e esporte) de piscinas de agua. Criando ao redor desta
piscinailagoa aglomerados de 6rvores conforme demonstrado no Central Park.

Prezado (a),

Folha'i 17
Seguem algumas sugest6es:

- Criar, onde 6 a pista de decolagem, um lugar para realizar shows e eventos. lnclusive
para aproveitar o local a volta como estacionamento, j5 que a mais propicio do que o
outro extremo.

- Criar uma integragdo entre o parque Burle Max d 6rea central de Brasilia e o Parque
Juscelino Kubitschek. Ou seja, um modo de ir desde o Parque Burle Marx at6 o
Juscelino Kubitschek e vice-versa, seja de bicicleta, carro, a p6, etc. Para isso, criar um
modo de aproveitar o Estddio Nacional (pelo menos ao seu redor), os locais onde 6 o
autodromo (retirar os muros que existem atualmente ao seu arredor, que cria um
ambiente separado, sujo e discriminador ao redor), etc. Ou seja, aproveitar para
revitalizar e ocupar a parte central de Brasilia. Ciiar um Grande Parque!

- Pensar em reduzir uma parte do parque (at6 onde atualmente tem calgada, em
paralelo ao Noroeste) para ampliar a via central do Noroeste. A largura da via atual nio
serd capaz de comportar todos os carros quando o bairro estiver todo ocupado,
juntamente com a construgSo de canteiro central, vias de retorno, etc. E preciso pensar
nisso desde j6. Atualmente jd 6 complicado. '

- Melhorar o acesso sul e norte - que seja mais direto. Considerando a parte sul e norte
do Noroeste como o melhor acesso, esses locais sdo atualmente ruins para atender o

https://mail.google.com/mailiLrl0/?ui=2&ik=sa4fc**Ot;"*=pt&search=inbox&msg=14f911Oseeac166e&siml=14f91 1O5eeac166e
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pr6prio bairro, j6 que sdo cheios de curvas, retornos, etc. Aumentando o fluxo, ir6 tornar
inviSvel.

- Criar uma via de travessia de automovel entre a Asa Norte e o Noroeste pelo parque,
no seu meio. lsso porque, conforme dito acima, as vias ao redor, se n5o melhoradas,
seja ampliando a via principal do Noroeste, e/ou criando uma via pela parte norte (a da
W3) que hoje e horrivel, por vir de uma via estreita e acabar em um retorno que concorre
com os da EPIA e pela parte sul, que necessita diversas voltas e retornos pelo Buriti,
ficar6 insustentdvel a ida ao parque, assim como ao Noroeste.

) no projeto estSo ,r,ro boas, se implementadas.- No mais, as propostas que estSo no projeto estSc

Grato,

https://mail.google.com/mail/u/Cl/2ui=2&ik=5a4fc44616gy1gv/=pt&search=inbox&msg= 14f91 105eeac166e&siml= 14f911O5eeac166e
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Prezado (a).

no projeto disponlvel para tazermos as considerag6es sobre o parque Burle Marx, n6o identifiquei as vias de
- acesso que cruzam o parque ligando a Asa Norte ao Noroeste. Essas vias, previstas no projeto original que

o GDF nos prometeu, sio de suma importdncia para os moradores, visto que hoje so existem duas entradas
e saidas do baino. No futuro proximo o baino terd um grande aumento no n0mero de habitantes, o que tende
a gerar muitos enganafamentos. Sem falar na grande volta que hoje temos que dar para chegarmos a
determinados pontos da Asa Norte.

Eu so vim morar no Noroeste porque estavam previstas essas vias de acesso ligando o Noroeste d Asa
Norte-

E importante que o GDF construa essas vias, pois estavam previstas no p1'oje1g de baino qqe1o1 [cL
vendido. Nos ja pagamos por elas.

Obrigado, atenciosamente,

Fohd:
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rara: -6tudoparqr-eburlemarx@terrrcap.df.gov.br' <estudoparqueburlemax@tenacap.df.gov.br^,

Bom dia,

Que maravil*a teil'ncs mais parques para serern visitados. Neo coirheta essa 6rea.
Tenho muita ?raze{ em sugerir que criem um lugar onde voce'possa alugar pequenos
barcos a rerno, bicicletas. Claro que voce tamb6m pode apenas relaxar enquanto
saboreia um lanche e bebida, com uma vista fantdstica sobre um pequeno lago, pois
nossa regiQo 6 muito seca. Um belo jardim que contenha algumas flores e plantas da
regiSo. NEo se esquecer dos ip6s e das amoreiras

.F... "' 1S
Folba:
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Sou Lory Morais, 33 anos, servidora pfblica. Para al6m desses rotulos me considero uma pessoa que
abragou Brasilia, que ama a cidade e respeita a natureza, em especial o bioma Cenado.

lnicialmente parab6ns por abnrem este canal em que podemos comunicar nossa opiniSo. Confio de que lerSo
e f ardo bom uso da opiniSo das pessoas que como eu dedicam tempo para serem cidadSos e participar da
gest6o da cidade.

Minhas sugestdes para o Parque Burle Max:
- Pilar essencial: NAO derubar, sob nenhum pretexto, as arvores nativas pequenas ou grandes. Poderfamos
citar in(meras raz6es para isso, mas basta dizer que o famoso "corredor" para as esp6cies de aves e outros
ani.mais so serd poss[vel se preservarmos a vegetaqdo existente, pelo menos as 6rvores. Jd basta o que foi
desmatado para implantagdo dos bainos todos da cidade desde o passado e at6 hoje. N6o serue desmatar e
plantar esp6cies ex6genas ao cerrado, isso pode at6 ficar bonito mas n6o fica um meio ambiente
equilibrado.

- ldeia bdsica: pista de caminhada e conida separada de uma pista de ciclismo. Temos que refletir com as
experiOncias (acertos e "erros")de outros parques que existem na cidade e no mundo (porque n5o, vale a
pena pesquisar isso).

- Trilhas, ou seja, caminhos. estreitos por entre a vegetaqSo, sem calgamento. E barato de ser feito e se bem
fiscalizadas proporcionard um contato maior do ser humano com a natureza, o que acalma, relaxa e faz bem
a sa[de.

- ldeia "inovadora": um espago para integragio Oriente-Ocidente, destinado a prdticas de Tai Chi Chuan,
Yoga e Meditagdo, em forma arredondada ou ovalada, com o centro num nivel mais baixo para que todos
possam ver e ouvir a pessoa que orienta as pr6ticas. lsso porque o ocidente estd precisando aprender mais
sobre espiritualidade que o oriente tem para ensinar.

- Um anfiteatro para apresentagSo de artistas da terra, cantores, atores, dangarinos etc. Na minha cidade
natal, Jo6o Pessoa, h5 um projeto coordenado pela secretaria de cultura que convidava grupos para se
apresentarem nas pragas da cidade, de graga para o povo. A prefeitura pagava aos artistas um pequeno
cach6.

- Uma gestio do parque que envolva a comunidade, com representantes de v6rios grupos, como moradores
da Asa Norte, moradores do Noroeste, Comerciantes, adistas, secretaria da cultura, secretaria dos espodes,

- 
=r"lT 

" 
r:t"t
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Cll6, nreu nd 
-u 

nqit€*a rrbal*sta e aralista amt*entd.
Fiz un esturdo soffe u rdrtE u Cidae ern Brailia e desenvolvi pnrjeto de educaqso patimonial sobre a
obra de Bule Max
na ocreifu do centen6rio do nascirnento desse grtrrde atista brasileiro.
M uma reportagtern sobre o envb de @ntrihlgSes m goieto do parque Burle Max,
entr.ilto, nfu consegui ter acesso ao prc{eto, apenas m texto sobre as diretrizs que orientam o-projeto. _

Apesar de 160 ter visto o pnrjeto, acho qr.re serS muito positivo se o parque puder abrigar um espago
em hornenagem ao paisagista Roberto Burle Man<. Desenvotvi pesquisa sobre o a$sunto
d estor.r d disposigSo pana contribuir.

,i

a
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ot6,

_
Meu nome 6 -, tenho 23 anos, sou Arquiteto e Urbanista pela.FAU/UnB e morador da Asa
Norte. Acho rnuito berr, ,,,rvcr ouri consuita publica e como profissional e habitante de Brasilia, vejo este
novo parque corno um novo polo de lazs da cidade, como uma zona a ser extremamente preservada. O
Parque Burle Max deveria ter suas pistas d,e cooper, banheiros, administragSo, parquinhos e PEC'S, mas
tamb6m deveria poderia ter atividades de cunho ecol6gico e educacional, com identificagSo botinica das
plantas do cenado, trilhas, espaqos de aula e exposigio. E uma Srea muito bonita que deve ser fomentada,
valorizada, mas claro, com a cautela recms6ria quanto a regras e a circulagSo, pois nSo.sei se o Parque
Burle Max deve ter os mesmos usos do Parque da Cidade, principalmente quanto a circulagSo de v.eiculos
motorizados.

.Esperaterde algurna fonna contribuido l
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Cc : " arnonor. ^oroes ie @ Err^ a i . I 3n- < arr oncr. noroes te@gmai l. com>

Pedido:
ImplantaqSo de pisG de skate no parque burle marx.

Justificativar

A pr6tica do skate desponta n6o apenas como um verdadeiro esporte, exigindo muito treino, disciplina,
perseveranQa e grandes competig6es, mas tamb6m, como uma divertida forma de entretenimento. Al6m do
mais 6 uma pr6tica social saud6vel, que re0ne e confratemiza os jovens praticantes do esporte para troca de
expenOncias e muita amizade.

ConclusSo:

Alem dos adeptos do esportes terem um local adequado para a pratica do esporte, os jovens terSo mais
uma opgSo de lazer que contribui16 para ocupar o tempo ocioso e tird-los das ruas, da marginalidade e do
mundo das drogas.

Segue em anexo algumas fotos e logo abaixo um senso realizado em 2009 sobre o tema.

http:/lwww.cbsk.com.brluploads/ckeditor/attachmentsiS/Pesquisa_Datafolha 2009.pdf

3 anexos

modelo_1.jpg
3362K

Fnl*w3 ' -'
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modelo 2.ipg
198K

skatistas.jpg
372K
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. q46@eualeCgw.br

Or.e iirva de irE1iraqfu o cunparativo abailo:

https :l/pt-wiki@ia.oqg/wiki/Parque-Ambiental lpiranga

ou

https://pt$r.facebook.com/pages/Parque-Urbano-Bosquedo-Sudoeste t24T76A$1947148

Estamos perdendo feio!!!!

'i
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https:/mall.google,corn/mail/r./0/? ri=2&ik=5a4fo440f0&vierr=pt&search=inbox&m sg=14ttfi.1bW78fzAb&siml=14f94 1fu247ff44b 1t1



DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM

- _ -ru, yuEuur rEr I rar x@Lerlacaij.Qi .gov.ur

Prezados,

Parabenizo a iniciativa de coleta de sr-qest6es da comunidade em relagSo ao que se deseja do Parque Burle
Marx.

Minha familia e eu esperamos que o mesmo venha a ser implantado priorizando Sreas de lazer (pista de
ciclismo, caminhada e conida) mas

contemplando tamb6m a seouranca no local.

Se possfvel tamb6m seria interessante adequar parte do complexo para local em que sejam servidas
refeic6es/bebidas. e assim oermitir oue a

ocupagSo do local possa ocorrer em uma maior parte do dia.

Atenciosamente,

Folha:-,u.. .. ?5 -:,
https://mail.google.com/mail/t"/0/1ui=2&ik=sa4fc$*Ogr1"y7=pi&search=spam&msg=l4f915b862a31B1c&siml=14f915b862a3181c 1t1
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para: 'estud#&;fi#;*-AffH;'#.il.ff;F'"?iiH;**r"burremax@tenacap.dr.srov.bn>

Prezados,

Sugiro mlocarern um complexo de quadras de t6nis paru a diversSo da populagSo, uma
vez que destrufram as quadras de t6nis que existiam no DEFER para a construgdo do
Estddio Nacional. Hoje a populagSo brasiliense encontra-se limitada a pratica do t6nis
em clubes privados que cobram pregos exorbitantes pelo aluguel das quadras. A
administragSo do parque pode separar algumas quadras para que professores
(arrendat6rios) possam prestar servigos de aula de t6nis a populagSo, ganha o
trabalhador, ganha a populag6o e o Estado recebe dinheiro para custear a manutengSo
das quadras e do parque. O contrato de arrendamento de quadras de t6nis para
professores seria uma boa contraprestagSo para a administragSo do parque.

Atenciosamente,

Folhal(" - ?{}
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Boa ta':e

flhrin::^:^ILI^L|'^.', ^z^='

J6 morc nc local (Seior Noroeste) l'd aproximadamente 2 anos, na,

Estou de fato um pouco desanimado com as inumeras promessas paru a criaQao do nosso tdo sonhado
parque TorEo para que desta vez o novo Govemo ponha em pr6tica o projeto, concluindo-o
verdadeiramente. Meus familiares estao bem ansiosos por isto e tamb6m ndo acreditam na implementagao
do local em menos de 5 anos. Eu, pafticularmente, apesar do des6nimo, continuo a acreditar !!!

O projeto novo estd bom. Sugiro apenas 2 coisas, porfavor:

1" SUGESTAO: Sugiro a criagdo de um ponto de comercio, com banheiros, na parte norte (proximo ao
Mirante que serd construido), evitando assim que o usuSrio tenha de se deslocar muito para beber
6gua ou comprar um suco para os seus familiares quando resolver visitar o Mirante.

2" SUGESTAO: Rinda que possa parecer um contra-senso (EM RAZAO DA PRESERVAQAO DO
LOCAL), sugiro tamb6m que seja criada uma pista transversal logo depois do Mirante, ligando o
estacionamento de veiculos que fica do lado da Asa Norte d pista de ciclovia que fica do lado do
Setor Noroeste, pr6ximo ds quadras 1.11 e'110 do Setor Noroeste, passando bem no centro do que se
denominou "cerrado regeneragio".

Com isto o usudrio poderS, tamb6m, admirar e observar as plantas do cerrado que ser6o preservadas
dentro do setor "cerrado regenerag6o", sem precisar desbravar o local, com risco de se tornar
vitima de bandidos escondidos dentro do mato.

Ademais, a pista de ciclovia que contorna o "cerrado regeneragSo" d6 uma volta muito longa e pode
desestimular o usu6no do parque a usar aquela regiSo (espero que ndo seja esta a intengSo da,autoridades,
ou seja, desestimular o uso daquela Srea).

Assim, a pista cuja criagSo estou sugerindo ligaria, por uma unica reta a pista do Noroeste ao
estacionamento de veiculos que fica do lado da asa norte, proximo aos fundos da 914/925 norte.

Muito obrigado a todos. E boa sorte.

Foih;ri ' - 
.)';
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r ar€il es@@er4.d- gorr. br

Terfio uma sugestfu: srstnpso de rrna cichia interligardo o Parque Burb Marx oun o Parq.e lrlacioftd
de Brasilia.

x

I
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Folha:
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ArborizagSo /paisagismo plantagao palmeiras
- galeria de arte intenativa
(lnspinar rp de lnhotim)

lindas e grardes 6ras de arte espalhadas por pragas gramadas
- lago artificial com bela fonte de luz
- teatro aberto.
-academia ao ar livre
Pistas de conida e de ciclismo
- pragas adaptadas e arborizadas para meditagSo e prdtica yoga
- praga da leitura
- praga para m0sica ( apresentag6es), de sarau, orquestra, etc

-':'-'--' *-praga-dsdista(piffiones, )

DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM
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vu(uuvpdrq|-.leDU'lernarx@lerTacap.cr.gov.Dr <estuuopatLluuuultuilrar .glru,,qvul,.v.r-..-

Gostaria de solicitar que fossem considerados:

'1 - Reflorestamento com esp€cies nativas. (Nada de pinheiros como no parque da cidade).

2 - Trilha com mirantes para observagSo de aves, inclusive com publicagio de catiilogo com esp6cies
comumente encontradas.

3 - Ambiente para meditagSo e prdtica de yoga.

4 - Trilha para bicicleta aproveitando o relevo natural (Enduro Bike).

5 - Espagos infantis:
- Pista de skate com ralf
- Academia da Primeira ldade
- Playgrounds,
- Castelinho como o do Parque da Cidade mas mais aberto para que pessoas ndo utilizem para outros fins.

6 - Parede de escalada com rapel e tirolesa.

Gostaria de tamb6m de solicitar que a prdtica de soltura de animais fosse fortemente desen6ora.lada para
ndo gerar problemas como no Parque Ofhos d'dgua que estd lotado de tartarugas e os patos contribuem para
a eutrofizagdo do laguinho.

Bom trabalho!

"F.\- 30
Folha:
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ole.

gostaria rnicialmente oe paraber.izd-los pelo novo projeto do Parque Burle Max e aguardo ansiosamente pela
implantaEio do mesrno o mais ripido possivel. o que jd deveria ter ocorndo a um bom tempo.

Segue abaixo os meus coment6nos a respeito do novo estudo:

1 - Hoje temos um fluxo grande de pessoas que transitam pelas trilhas executadas, se locomovendo entre a
Asa Norte e o Noroeste, Percebo neste novo projeto que o acesso de pedestres direto para as quadras
SQNW 111,110, 109 e 108 e respectivamente as quadras 300 atrds destas ndo existe. A pessoa ter6 que
pegar o eixo transversal e sair na frente da SQNW 107 para depois descer para todas estas quadras. O
percurso ird ficar muito grande e temos uma populagSo consider6vel nestas quadras da primeira etapa do
baino. lsto acabar6 por gerar trilhas "informais" no parque e criagSo de acessos cortando o fechamento de
tela do parque (se ele for existir) como foi feito no parque da cidade na frente do sudoeste. Minha proposta
seria a de deslocar uma Unidade de recreagSo para o espago na frente do Mirante, criando-se um acesso
secunddrio ao parque ali. Temos muitas diaristas no bairro que trabalham meio expediente na Asa Norte e
meio expediente no Noroeste, se locomovendo entre os bairros a p6 (ndo pegam 6nibus). Nio devemos
forgdJas a dar uma volta tio grande. Assim como os pais que podem pegar os seus filhos que estudam nas
quadras 700 (Leonardo da Vinci, etc) a p6 ou de bicicleta, desde que tenham um acesso mais direto.
Portanto, a proposta seria a de criar um acesso secund6rio direto pr6ximo ao Mirante, o qual serd proximo
da quadra SQNW 110

2 - Considero que os bols6es de estacionamento n6o serSo suficientes, ainda mais em dias de evento no
Centro Cultural e de Eventos. Devemos ampliar os mesmos, pois estes eventos n5o irSo atender apenas
aos moradores do Noroeste e sim a todo o DF (e na asa norte / Noroeste nio chega o metro). Avaliar se os
bols6es de estacionamento das Unidades de RecreagSo serSo satisfatorios ou se n6o precisam ser
ampliados, para ndo sobrecarregar as quadras residenciais lindeiras, como ocorre no Parque Olhos Ddgua na
SQN 214. No final de semana o parque ir6 atender a uma populagdo grande que nio mora no Noroeste e que
ird para 15 de carro, com certeza (a ndo ser que a gente leve o metr6 para 15, o que ndo vai acontecer...)

3 - Deveria ser disponibilizada a legenda de cores do que 6 ciclovia, pista de cooper, etc. E deveria ser
disponibilizada uma ampliagSo do que foi pensado nesta Unidade de Recreagdo, para conseguirmos avaliar o
ntimero de vagas dos bols6es de estacionamento, quadras, etc

4 - Entre a pista de carros do Noroeste e o calgadSo do Parque (onde antes era uma perimetral de carros)
deveria ter uma faixa grande de vegetagSo, com Srvores de porte, para este calgadSo ficar mais humanizado
e nio ficar tdo quente como o que existe hoje ld (aquele trecho de asfalto). At6 para termos uma barreira de
vegetagdo para a poluigSo dos carros, ruldo, etc. Ou seja, considero que este calgadSo deva ser deslocado
mais para dentro do parque com a criagSo de um cinturSo verde entre a pista de veiculos e o calEadio

5 - Praga do acesso norte deve ser bem ambientada tamb6m, com muitas Srvores e jardins, sem ser um
grande piso cimentado que ningu6m consegue ficar (como hoje existe no Museu Nacional / Biblioteca
Nacional)

6 - Este dep6sito do Detran deveria ser relocado, pois ali ele s6 ird desvalorizar esta entrada do parque ...
Mas sei que isto j6 6 mais diflcil ... la ficar bem legal a frente do parque toda aberta para o autodromo, sem
este feno velho ali ...

nsg= 14f98d0bM587317&sim l= 14€8d0bb858731 7
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Gostaria de sugerir que o pr{efo inclua un espago priblico (aberto ou neo), coberto, com msas e cadeiras,- bebedouros e banheirp, de fonna acssfyel, pam eventos comunit6rios com atd 200 participantes.

Eu participo da organizaqao do Encontro D30, que reune bimestralmente de 100 a 300 jovens para jogos de
RPG. E um evento gratuito e totalmsrte organizado por voluntdrios. Apesar de j5 termos realizado mais de
40 encontros, neo temos um localfixo pana realizar nossos eventos. Jd fizeimos encontros no SESC, na
Biblioteca Nacional, mas hoje estamos sem lugar. Seria excelente que o Parque novo contemplasse um
espago para esse tipo de atividade, que pode ser utilizado tamb6m como sala de estudos

- Apt"ovejto para elogiar a ideiadas farltes intera{yag._Qem o galqr de.Brasilia pode virar urn poin-t de. la,zer
p?r? .?s-cft?IlQoS.

Atenciosamente,

; Al'1

"l{"t'-t- ^ "'\l'
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Antes de mais nada. agradego pelo espago aberto d populagSo que sere usu6ria do
parque, gesto louvdvel e que me parece in6dito ao menos no DF.

Quando pensamos como serd o Burle Marx partimos, imagino, do Parque da Cidade.
Porem, at6 pelas d6cadas entre a criagSo dos dois, podemos tentar uma versSo
aperfeigoada assim como o Noroeste deve ser uma versSo melhor do Sudoeste.

Assim, alguns problemas para o uso do Parque da Cidade em uma cidade com o clima
extremo existente em Brasflia s5o a falta de sombra, s6bretudo ao longo das pistas de
cooper/ciclismo e a falta de uma maior quantidade de espelhos d'5gua. No primeiro
caso, ndo se trata de existirem ou n6o Srvores, mas de se preocupar em coloca-las junto
aos pontos de maior circulagSo e de se escolher esp6cimes que assegurem protegSo
aos usudrios ao longo do mais perlodo mais longo possfvel. Essa preocupagSo parece
ter estado bem mais presente no Parque Olhos D'5gua do que no da Cidade, Asa Sul ou
Aguas Claras, mas para n6s usuiSrios 6 algo bem mais importante do que se tal drvore 6
ou ndo nativa do cerrado (uma preocupagSo dos especialistas que ndo 6 compartilhada
pela populagSo, mas preocupada com sombro em uma cidade muito seca).

Do mesmo modo, uma cobertura maior de espelhos d'6gua assegurard uma maior
qualidade de vida para os usudrios, independentemente de eles estarem interessados
em fazer exerclcios fisicos ou em, por exemplo, fazer piquenique.

Al6m dos pontos citados, a distribuigSo de bebedoiros e banheiros existente no Parque
da Cidade tamb6m serve muito melhor aos usudrios do que nos casos dos parques
menores onde essas instalag6es existem apenas em um local, junto a entrada principal
do parque.

Obrigado outra vez pela oportunidade.

https://mail.google.com/mail/t-/0/?ui=2&ik=sa4fc44uruovrew-prqo n sg= 14f99aad[-2bbad5&siml= 14ffiaadfa2bbadS 112
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Seria muito bqn q.e o prr;r sESe csn vata vegetagSo nativa, csrxl o Oftrre dAgua, pordrn aorn
mabr indusao rc uudrioo ade$m.de pfieficas esportivas. Uma pista de skate seria muito bern vinda, j6
qui' o plaro (asm srd e rute) rft pcsrd rterfiuma.

f'-.\ \
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Boa noite a todos...

Obrigado a TERRACAP pela oportunidade I

Js Egro Io local_lSetor Noroeste) h5 aproximadamente 2 anos, na Quadra
es morava no Lago Norte, onde fiquei por 13 anos e meio.

Estou de fato um pouco desanimado com as infmeras promessas para a
cr.iagSo do nosso tio sonhado parque Bourle Marx. Torgo para que destavez
o novo Governo ponha em prdtica o projeto, concluindo-o verdadeiramente.

Meus familiares estSo bem ansiosos por isto, por6m ndo acreditam na
implementagSo do local em menos de 5 anos. Eu, particularmente, apesar
do desdnimo, continuo a acreditar !!!

O projeto novo, ao meu ver, estd bom. Sugiro apenas 2 coisas, Se poss[vel
for:

1A SUGESTAO:

Sugiro a criagSo de um ponto de com6rcio tipo lanchonete na parte norte do
futuro parque (talvez pr6ximo ao Mirante que ser6 construfdo), evitando-
se com isto que o usudrio tenha de se deslocar muito para beber 6gua ou
comprar um suco para os seus familiares quando resolver visitar o
Mirante juntamente com sua familia.

2A SUGESTAO:

Ainda que possa parecer um contra-senso (EM RAZAO On PRESERVAQAO
SUGERIDA PARA O LOCAL), sugiro tamb6m que seja criada uma pista
transversal, logo depois do Mirante, ligando (POR MEIO DE UMA PISTA
RETA) o estacionamento de veiculos que fica do lado da Asa Norte i
pista de ciclovia que fica paralela a W7 do no Setor Noroeste, proximo
is quadras 110 e 111 do referido setor, ou seja, uma pista de bicicleta ou
uma simples calcada que passaria bem no centro do que se denominou
"cerrado regenerag6o", na diregio leste oeste.

Folha:
..li rto t5
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Com isto o usuerio poder6, tamb6m, admirar e desfrutar das plantas do
cerrado que serSo preservadas dentro do setor "cerrado regeneragio",
sem precisar desbravar o local, e sem o risco de se tornar vitima de
bandidos escondidos dentro do mato.

Ademais, a pista de ciclovia que contorna o "cerrado regeneragio" dd
uma volta muito longa e pode desestimular o usudrio menos jovem a
passear por aquela regiSo (espero eu que ndo seja esta a intengSo da
autoridades, ou seja, desestimular o uso daquela drea).

Assim, a pista cuja criagSo estou modestamente sugerindo, ligaria, por uma
0nica reta, a pista da ciclovia que fica paralela d W7 do Setor
Noroeste, dquela que passa proxima ao estacionamento de ve[culos que fica
do tado da Asa Norte, proximo aos fundos da 9141915 norte.

Muito obrigado a todos. E boa sorte.
:-_

https://mail.google.com/mail/u/0/? ui=2&k=5a4fc440f0&view=pt&search=inbox&ms g=14fga5243f61745&siml=14€ a5243f617745 2t2



DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM

Ana Eeatriz Goldstein <e'aAJ cs:e.',J439-arr.com> 6 Ce s3:3r'-:3i,1 ce z;'tc vi 52
Cco: es:udoparguecu.ien aa @:eracap.cf.go',,.cr

-\migc-,s. bom d;al

Esta aberta ard o dia 25/09, no site do IBRAM, uma consulta pIblica para a implantaqSo do parque Burle

Marx., onde a populagSo dever6 se manifestar, enviando as suas posig6es e questionamentos para o e-

mail estuclcoarqil+b i. :'--:'-, Iier..aca: J' -tl.'.11,- .

Como o Parque Burle \Iarx pertence a roda pr:pulacio, sendo ele o riltimo parque do Plano Piloto,
entendo que todos precisam conhecer e opinar . Portanto, sugiro comparulharmos essa informaqio
nas nossas redes pessoais e solicitarmos publicamente . nas redes sociais ( facebook, twiter, etc..) da

Jane, Presidente do lbram, do ,\n{r6 Lima, Sectet6rio de Meio Aqfbiqqt q do p(priq Go1'e1nadqr,
uma maior divulgagdo e ampliaqdo doprazo da consulta. O DeputadoJoe Valle publicouo chamado
para a consulta no seu perfi1 do facebook., sendo este mais um local onde poderfamos nos
manifestar.

Paticulatmente, gostaria de maiores explicagdes sobre a necessidade da construgeo de uma sede do
Ibram no tamanho que est6 sendo proposta. Nlo seria merios oneroso pof exemplo, utilizar o
pr6dio da Associagio de Pilotos de Ultraleve ( APUB) que est6 sendo retirada do parque, sobtetudo
neste momento critico de contengdo de gastos?

Como as proposig6es vindas do Ibram mobilizam a midia, haja vista as demolig6es no Lago Sul que
tomztam proporgio nacional, clato que com os devidos descontos, a implantagio de um parque
como o Burle Marx, tamb6m 6 uma pauta relevante e precisa ter uma maior, dir.ulgaglo na rnidia para
a redtzagd,o desta consulta.

Para mim, precisamos de mais tempo, ma15 divuTgaQlo- e de um espaEb mais aberto nas iedei 'sociais 
(

n6o s6 ema{ par^ 
^s 

manifestag6es a respeito do parque.

Essa6aminhaposiqio.

Envio em anexo, os documentos disponiveis na consulta prjblica.

qr GEPRO PROJETO_Parque_Burle_Marx_07081S_consulta_pyblica_desenho_PDF.pdfI tsggr -

{) (:
..8. - '\J

Foltta:
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Primeiramente. Eos:ara de parabeniz6-lcs pela iniciativa. O projeto ficou muito interessanie.

A inspiraEdo nas "ramblas" de Barcelona e nos parques ingleses e americanos merece elogios.

O que mais me alegrou foi ver que a futura via para automoveis que "cortard" o parque ser6 subtenAnea. Ou
seja, est6 se privilegiando o pedestre e o ciclista.

Mas nio adianta o parque ter ciclovias e calqadas se elas comegam e acabam ali! O plano piloto (e o DF
como um todo) se destaca negativamente nisso: falta de conexSo entre ciclovias e calgadas. VocO comega
a andar/pedalar e, de repente, acabam as calgadas e ciclovias! Simplesmente elas somem! Como incentivar
o pedestnanismo e o uso das bicicletas como meio de locomogSo (e n6o apenas de lazer) desse jeito?

E fundamental que sejam incluidas no projeto as ciclovias que farSo a conexSo com a malha de ciclovias jd
existentes!

Assim, devem estar previstas as ciclovias de conexdo com a W5 (ondelae"xisfem ciclovias que ligam nada
a lugar nenhum). Brasilia necessita dessas conexdes para que a locomogSo urbana atrav6s de bicicletas
seja viSvel!

Tamb6m devem ser pensadas nas ciclovias na parte sul do parque. Ndo hd ciclovias (NEM CALQADASI)
nas proximidades do Detran e atrds do aut6dromo! As ciclovias do parque necessitam se integrarem com as
do eixo monumental. lsso poderia ser feito passando-se pela avenida que liga o GDF (Tribunal de Contas do
DF)ao Noroeste.

Volto a frisar: n5o adianta o parque ter ciclovias se o ciclista n5o consegue chegar at6 ele de bicicleta!

Na parte norte do parque, o mesmo problema: n6o hd ciclovias (NEM CALQADAS!) nas proximidades dos
bombeiros e da delegacia de policia. Deve ser pensada a integragSo das ciclovias do final da asa norte com
essa regiSo norte. lsso pode ser feito com a continuidade da ciclovia da W5 (falta um pequeno trecho at6 os
bombeiros - E HA ESPAQO!)

Outra sugest6o: que seja criada uma pista de atletismo, junto com as quadras poliesportivas. Hoje n5o hd
pistas para a populagSo. O Parque da Cidade nio tem. Temos que incentivar o esporte! Hd outros esportes
que poderiam ser praticados dentro do parque. Hd outras modalidades que, se a populagAo tivesse a
oportunidade de praticar, com cerleza praticaria! Pensarapenas em quadras de futebol, basquete e volei n5o
estd de acordo com essa ideia. E preciso de pensar nas outras modalidades esportivas.

Outra sugestSo: que seja pensada a ocupagdo do parque de forma a t6-lo sempre iluminado e, se poss[vel,
bem movimentado, para que n6o seja local de assaltos, estupros, etc. A iluminagio deve ter destaque
nesse projeto! O parque da cidade tem s6rios problemas com isso. Devemos aprender com esse problema
do parque da cidade e ndo comet6-lo no Burle Max! Poderia ser pensada nqs atividades que podem ser
feitas de noite e que esses espagos (onde essas atividades noturnas ocorrem)fiquem pr6ximos de um posto
da policia, 24 horas, que ficaria no centro desse espago. Muita gente deixa depraticar atividades depois do
trabalho porque considera o parque da cidade perigoso. DEVEMOS INCENTIVAR O USO SAUDAVEL DO
PARQUE NO PERIODO NOTURNO TAMBEM! No Rio de Janeiro (e em outras grandes cidades)a
populagSo utiliza locais para atividades esportivas no periodo noturno. ObViahOhte que isso so 6 possfvel
se houver seguranga.

lspero ter ajudado e,Jn.Ql_Q uma vez. parab6ns oelo trabalho.

g= 1 4f a5a7 b9b2d4d6&s i m I = 1 4fa5a7b8fb2d4d6 111
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Prezados.

lnicialmente parabenizo pela iniciaiiva de consultar a populagao para o projeto do parque Burle Max.
Seguem abaixo, algumas sugestdes que julgo serem importantes para o novo parque.

- Assegurar que as pistas de conida e ciclovia terdo drvores em mais da metade do percurso;
- Garantir que a ciclovia do parque se comunique com a ciclovia do Noroeste;
- Disponibilizar mais estacionamentos no parque a fim de que os moradores da Asa Norte e Noroeste n5o
sejam prejudicados, conforme ocorre no parque Olhos D'Agua;
- Garantir que haja acesso do Noroeste para a Asa Norte via parque, assim como no parque da Cidade. O
objetivo 6 evitar enganafamento no baino;
- Ampliar o n0mero de quadras poliesportivas;-
- Creio que a sede do IBRAM n6o devena estar dentro do parque, visto ocupar uma area considerdvel e
trazer um p[blico para o parque que n5o vai usufruir de suas instalag6es.

Agradego a oportunidade eespersgtJe as sugest6es sejam analisadas com atengSo.

Folha:n' ' ?S
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Caros colegas.
Minha sugest6o 5 que tenha nao apenas uma mais pelo menos tr6s pistas para carro que cortem o
parque pai'a facilitar o acesso. As pistas das extremidades estSo sobrecarrecadas de carros que as
usam como passagem para outros setores, dificultando a entrada no setor Noroeste. Se tiver mais
pistas para carro cortando o parque vai facilitar o seu acesso tornando-o mais prdtico, seguro e
convidativo. O parque da cidade 6 um bom exemplo, hd pistas que circulam o parque com
estacionamentos adequados. que facilitam o seu uso. Tamb6m hd de se pensar em quem quer ir
ao parque a p6 ou de bicicleta, colocando muitas faixas seguras para esse p0btico. Um mal
exemplo 6 a agua mineral, que dificulta para o pedestre e o ciclista que tem que atravesar uma
pista de alta velocidade e perigosa. Minha contribuiqSo diz respeito ao seu ACESSO. Obrigadq

Fohal - ' 19
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Acho que esse parque deveria ter a rnenor intenrengSo humana com espagos fisicos, concentrar estnrturas
em regioes onde houve seqr.relas das intenrenq6es adjacentes; passarelas para uso de ciclistas , me
preocupa, pela situagSo dm animais, velocidade n5o combina com cenado; tentar escolher materiais que
amenizem o impacto - menos asfalto, metal, t6cnicas de utilizagSo de fontes , como eneqia solar, edlica,
captagSo de aguas...;criar espagos de conviv6ncia observatoria, valonzar e estimular o olhar das
caracteristicas que identifiquem o que 6 o cen:ado propriamente dito. O anteprojeto 6 interessante, m5s vale
repensar em redefihi lo como uma 6rea de valorizag5o do cenado. Espero que tenhopassado o meu ponto de
vista.

rrru*''" ,j0 -
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Com relagao ao parque Burle lvtax. foi publicado um plano de transformagdo em parque de uso multipolo.
anos atrds (Coneio Brasiliense), iamb6m de acordo com o previsto originariamente para asa Norte. Este
plano deveria ser finalmente colocado em ser.
Com uso muliiplo iniendo parque para praticar atividades esportivas, hidicas e de lazer, assim como 6 o
Parque da Cidade da Asa sul. Tambem a pista de pouso da associagdo de ultraleve deveria ficar no lugar
sim pois e aiividade desportiva e ludica, de acordo com o previsto, se encontra no lugar a mais de 15 anos e
ndo incomoda quem mora aqui, sou testemunha pois moro no Noroeste. Alids, a Srea aonde surge a
Associagdo de Ultraleve est6 vigiada, limpa e ordenada, a diferenga do resto do parque que 6 uma zona.
Ainda sei que a associagSo de ultraleve ajuda Bombeiros e Policia voluntariamente e gratuitamente inclusive
vigiando o proprio Parque Bule Max, fazendo parte do trabalho do gestor ausente.
De fato o parque foi largado a mais de ano pelo GDF, (at6 o ano passado tinha viaturas do IBRAM
patrulhando, depois sumiram sem raz6o aparente entregando o parque ao Deus dard) e se encontra hj
abandonado em estado de lixio, deposito de entulho, esconderijo para criminosos, estacionamento abusivo
de catadores de lixo, abrigo para cachonos de rua em baRdo que s6o agressivos e provavelmentetoentios.
At6 cami6es pipa de empresas desentupidoras de fossas descanegam lodo por Id. Todas raz6es que
impedem nio somente o uso, mas tamb6m o simples acesso ao parque pois da medo de ser assaltados,
atacados, etc. tudo isso escalando montes de lixo ao simples passar no meio do parque a p6 ou at6 de
bicicleta.
Na imagem da pdgina do IBRAM tem um desenho que parece de um Sambodromo. Se'assim forestou
totalmente contra, pois assim sim que eventos etc. incomodariam os moradoresl
lmaginem o barulho, transito etc.!

FolhB:"*' tr3-
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. Senhores,

Gostaria de parabenizar ainiciativa do IBRAM em finalmente discutir com a poputagEo os usos do Parque
Burle Max, pam aprova(fu futura.

Os parques no Distrito Federal tradicionalmente tendem d monotonia, isto 6, contam com quadras' poliesportivas, ciclovias, pista de caminhada e, claro, espagos vdrdes. E sempre a mesma coisa.

O novo projeto parece querer inovar, o qL.ie e bom. A presenga de 6reas para atividades culturais, como as
da Espanha (sugerida no documento "mem6ria"), 6 muito interessante e bem-vinda, pois comega a criar
nova dindmica e usos mais livres no Parque.

-- -:O;iir"rno 
norte do earque, na forma proposta, ainda estd muito desocupado. NEo faz sentido 6rea de

preservagSo t5o extensa, em ambiente rrrhano, qrlanclu"t6slemos-doorrtro-lado-da FPIAo-enome Parque 
--Nacional.

No outro extremo do Parque, ri6. novo projeto tambBm o Centro Aerodesportivo est6 sendo excluido. O
Centro jd funciona, e funciona bem. E poie ser aproveitado para atividades m0ltiplas, exposigOes, atividades
culturais, [idicas e cfvicas, acess[veis e livres para todos os usudrios do Burle Max. Ademais, os
ultraleves enfeitam a cidade. N6o hd motivo para exclufJos do Parque.

Em relagSo aos demais esportes {do basebol ao xadrez...), 6 pieciso criar novas possibilidad"r, 
"rplgo, "equipamentos diversificados, pois as quadras poliesportivas limitam-se a um (rnico g6nero de esporte.

Obrigado pela atengSo,

-Y-

.t ri- - /u?
Folha:
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qiagao de um parcao maior, csnde{o e se possivel, incluir um lago pertencente a mesma 6rea, que s$a
hatilitdo para uso dm usu*iri n5o humanos.

---_--.:7-:-+-

Folhe?''i'" 
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A Gerencia de Projetos e Programas Sustentdveis.
Tendo visto no noticidrio local o convite para que a comunidade desse sugest6es para o
Parque, vi a possibilidade de comparlilhar como artista plSstica meus Projetos, e seria
vidvel se inclulssem na lista de prioridades a exposigSo permanente de Esculturas de
Artistas da Cidade em todo o Parque.

Criar um espago para que artistas plSsticos possam pintar e comercializar suas obras e

incentivarem os visitantes a experimentarem pintar ou desenhar. Se puderem construir
atelieres para serem alugados, segue uma sugestSo de construgSo prdtica e vidvel ao
Parque.
Ter espago tamb6m para uma Srea de alimentagSo natural, vegetariana e sauddvel.
Teatro ao ar livre.
lp6s, muitos ip6s de todas as cores.
Viveiro de mudas para serem comercializadas paru a populagSo.

Se o Parque tem em seu nome a Sustentabilidade, importante colocar em toda a
extensSo do parque cabines, ou coletores de descartados.
Espero ter ajudada de alguma forma e se precisarem da minha colaboragSo estarei a
inteira disposigSo. Cordialmente
A

Casa4ubica-Contai ner-Hom e-Exterior-Ti ny-House-Hu m ble-
Homes.jpg
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casax04dailyicon.jpg
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Sou moradora do Nsoeste, acreditd e csnprei ideia vendido pelo govemo, jd moro a um ano e meio e at6
agora nao consegui ver o prornetido rdiza$o.

mos com urg6ncia O, 
"i"loui" 

para que o parque posse ser utilizado pela populagao s6O Parque: necessitamos com urg6ncia da ciclovia para que o parque possa ser ut
assim poderemos evitar a invasdo de moradorcs de Rua.

Parque sem ocupagSo dos moradotes 6 parque invadido por moradores de rua.

Parque sem equipamentos
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Folha:
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Prezados.

Tenho bastante interesse no desenvolvimento do Parque Burle Marx,
pois sou morador do Setor Noroeste e serei diretamente beneficiado/afetado
por ele, contudo algumas coisas apresentadas nos documentos preliminares
sao preocupantes:

A mais preocupante 6 a retirada de bols6es de estacionamento ao longo
da W7, principalmente quando se est6 prevendo um grande atrativo de
pessoas como o modulo de com6rcios e uma praga nas proximidades da 6rea
denominada "Acesso Noroeste".

Moro na SQNW 108 (proxima ao "Acesso Noroeste") e acredito que a
falta de estacionamentos dedicados para o Parque, no lado do Noroeste,
causaria uma repetigdo do que ocorre no Parque Olhos D'Agua, onde n5o
existem estacionamentos proximos e os frequentadore5 de outras localidades
terminam estacionando nas quadras (estacionamentos priblicos e vias) e ao
longo da via L1 , o que gera um enorme transtorno para os moradores das
quadras. Uma solugio seria a criagSo de estacionamentos entre o Parque e a
W7, je que se trata de 6rea dffi-$i- -*-
diferente do existente nas entradas e safdas das quadras, at6 por que a W7
n6o estd prevista para ser uma via principal.

As outras duas sdo referentes ds duas vias previstas que cruzavam o
Parque, uma exclusiva para onibus e a outra para carros, isso ficou bem
indefinido no documento. Essas vias tem grande importAncia, pois alivia o
transito nas outras duas vias de acesso ao Setor Noroeste para quem vem
pela Asa Norte.

De resto, parabenizo o IBRAM pela iniciativa.

Atenciosanle!J9,
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. oa- r5,@@terraca.tr gov.br
C.c: anqu-rumte@md-on

Bc tade!

Segue, enr anexo, €E nGs€rs sugestOes para elaborag6o do Parque Burle Max, conforme divulgagSo pelo
IBRAM de consuEa Fiblica Fa esse tema.

' Grata

".8..:r. ", 1,7
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rue Burle Marx

dores do Noroeste.
'0, Noroeste, Brasilia DF/

1. Nas Unidades de RecreaqSo e Lazer, prever equipamentos de lazer
para criangas com faixas etdrias menores (0 a 7) e maiores (8 a 15);

Entre as esp6cies nativas do cerrado, seguir o modelo do Parque Bosque
dos Tribunais que utilizam Angico, Pequizeiro, Landim, Gongalo Alves,
Pombeiro, Chichd e lp6 Amarelo Peludo, entre outras, conforme noticia
a seguir:

http:/iwr.a;w,n.ovacap.df .gcv.br/noticiaslit*ml?3E_Lp:racrbji3lig3.I*a:dog:
t:"ihu naj s-qa nhe-b*seue-cory-pIa ntas-nativ_q$-do-cera**. h1:':: i

Ainda seguindo o modelo desse Parque Bosque Ao,i friOunais, realizar
uma composteira de residuos orgdnicos, de modo a ser uma das
referGncias para educaqSo ambiental dos frequentadores do parque;

Prever uma 6rea cercada de Iazer para os cies de pequeno porte. E
outra 6rea cercada para cies de maior porte. ,

Nas dreas de conviv6ncia, prever espaqos e servigos para lanchonetes
e restaurantes, de forma a garantir maior conforto aos visitantes;

6. Prever servigos de lazer dentro dos Iagos artificiais: pedalinhos,
caiaque, stand-up paddle, entre outros;

Prever 6reas separadas, mas paralelas para as caminhadas e
para andar de bicicleta, sendo a ciclovia a mais interna para melhor
fluxo das pessoas que entram e saem do parque. Exemplo: parque Barigui
de Curitiba;

Griar 6reas floridas dentro do mapa da vegetaESo do parque a exemplo
do Jardim Botdnico de Curitiba/PR. SugestSo: bosque dos lp6s;

Griar viveiro de plantas para incentivo dr educagSo ambiental a exemplo
do Jardim Bot1nico de Curitiba/PR. SugestSo: estufa para orquideas;

10. Remover as pistas de pouso das aeronaves. O beneficio proveniente
dessa remogSo 6 alto pelo fato de ser um parque ecologico e por se tratar
de extensas Sreas cimentadas;

11. Reaproveitamento das edificag6es da AssociagSo dos Pilotos como
a Administrag5o do Parque.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

,. e 
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Prezados

Em resposia d consulta publrca. listo abaixo as minhas sugest6es relativas ao Parque Burle Max e
adicionais ao Projeto apresentado:

1)E fundamental que os lagos/espelhos d'6gua previstos estejam permanentemente cheios. Ndo 6 desejo
da populagSo que sirvam apenas como alternativa para escoamento/drenagem da Sgua da chuva. Queremos
os lagos como altemativa de lazer e tamb6m para tornar o Parque atraente;

2) E muito importante que o projeto escolhido para o Parque permita a construgSo de tfneis ligando o
Noroeste d Asa Norte. Hoje as alternativas para entrada e salda no bairro sio insuficientes;

3) O Parque pega fogo constantemente. E importante que a alternativa de manejo escolhida permita o corte
do capim/vegetagSo de pequeno porte, preservando assim as drvores de maior porte do fogo. Como est6
hoje, nem a vegetagSo de pequeno porte e nem as 6rvores mais altas sio efetivamente preseruadas. E
melhor ser pragmdtico do que ficar tampando o sol com a peneira;

4) O Proleto das ciclovias e trilhas deve ser feito de forma holistica. Ou seja, o Projeto deve pensar ambos
equipamentos tendo em vista ndo apenas o espago hoje disponivel, mas tamb6m o espago apos a retirada
da pista de aeronaves (que TEM QUE SAIR de la);

5)A populagSo do DF n6o tem consciOncia da necessidade de preservagio dos equipamentos ptrbl,icos e
isso n6o se muda da noite para o dia. E questSo de cidadania que se constroi com o tempo. Portanto, os
equipamentos escolhidos devem ser duraveis. Nada de escolher algo bonitinho mas que ndo seja durdvel.
Afinal, o governo ndo terd condig6es de realizar manutengdes constantes;

6) O Parque deverd ser cercado. Contudo, favor evitar essas cercas mal feitas que o govemo insiste em

-cfftratar^ Veja_oParque da Cidade. Fizeram uma cerca tdo ruim recentemente que ji estS comegando a
ceder. Vamos pensar algo que seja durdvel. Vejam os Parques pelo mundo afora. N6o 6 possivel que ainda
hoje estejamos utilizando alambrados horriveis e mal feitos;

7)A construgSo de um viveiro dentro do Parque seria bem interessante. Ndo apenas para "povoa/' o pr6prio
parque, mas talvez at6 para uso no bairro. O Parque da Cidade peca no sentido de ter espagos enormes
com poucas 5rvores. Sim, h6 espago no Parque da Cidade onde praticamente so h6 grama e n6o 6 desejo
que o mesmo ocorra no Parque Burle Max;

8) O uso comercial do Parque deve ser muito bem administrado. Nada de puxadinhos e canocinhas
espalhadas por toda parte. Os estabelecimentos comerciais do Parque da Cidade s6o uma tristeza so. A
estrutura 6 decadente e n5o hd padronizagdo. Cada umfaz o que bem entender e estd tudo certo;

9) E fundamental que as obras dos equipamentos p0blicos sejam acompanhadas. Em v6rias cidades do
Brasil as calgadas e ciclovias s6o bem feitas. Aqui em Brasilia h5 uma cultura de aceitar qualquer coisa.
Nada disso. Queremos coisa bem feita. Que duro e encha aos olhos;

10)O uso de autom6veis deve ser proibido no Parque. E isso deveria valer para todos. lnclusive para o
IFRAM. No Parque da Cidade, por exemplo, os vigilantes/policiais usam carros para fazer o patrulhamento.
E o c0mulo da preguiga. Ao inv6s dos policiais/vigilantes usarem bicicletas e darem o exemplo, ficam
andando de carro e estragando toda a grama.

Porfim, eu sugeriria que o IBMM/GDF fizesse uma PPP para que o Parque fosse bem administrado. Um
bom contrato poderia garantir as condig6es necessdrias para a preservagSo da natureza, a atragdo de
investimentos e a prestagio de um servigo de qualidade d populagdo do DF.

Bom trabalho! Fohfl; rt}
hftps://mail.google.com/mail/u/0l'>ui=z&ik=5a4fc*r0*r;"ru'=pt&search= inbox&msg= 14faeab6bfd76d69&sim l= 14faeab6bfd76d69 1t2
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Prezadc senhores,
Sou mor&rdo Noroeste. Sobre a consutta prblica que esta sendo realizada a rwtleito da construcao do' Parque Burle Max, sugrro que 6 qrtradas de automoveis de aces-so ao parque sejam subtenaneas, assim
sera possivd evitar os constantes congestionamentos que ja toniaram conta de Br:asilia.

Obrig6do.

"E preciso amar as pessoas, como se nio houvesse amanh6...",(Renato Russo)

h ,, .. /.9

https://mail.google.com/mail/r-/0/ ?ui=2&k=5a4fc44*gu;"yy=pt&search=inbox&msg= 14faf96893b5b9fc&siml=14faf9Q893b5b9fc 111



DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM

=-, 

!

tr^- - -,

Li a orcccsia cc estucc p'e,rrlnar para o Parque Burle Max e gostaria so de fazer algumas considerag6es.Gcs:ana de fnsar a rrnportdnc a de priorizar ciclistas e pedesires dentro oo purqre,i.a"."r".,"" "'
relacionadas as atividades de lazer'esportivas e de locomogio no interior do parque, mas relacionadas dmobilidade no sentido de conexio entre bairros. Seria mlito bacana poder ir do noroeste a asa norte evice versa caminhando dentro do parque. como deveria ser feito da Asa Sul pum o sudoeste no parque dacidade, se existlssem condiEoes mais favordveis de seguranga, acessibilidade e conforto t6rmico.

lsto tamb6m 6 muito importante. as ideias de grandes gramados como os do Central park para que aspressoas se apropriem fazendo pic;rics ou tomando sol so 6 possivel se estes espagos forem atraentes. oParque da cidade, por exemplo, d provido de muitas Sreas abertas, mas as pessoas escolhem justamente adreados eucaliptos, pois tem sombra, mesas, etc. E importante que o novo parque tenha mobili6rioatrativo e muita sombra para que as pessoas queiram permanecer no parqueJamb.6m.

Gostaria de sugerir 6reas para skatistas, patinadores, etc, pois isto e atgo que tamb6m d5 muita vitalidadepara um parque, pois as pessoas se apropriam mesmo desses espaqos, principalmente jovens. Nolbirapuera em s5o Paulo, a grande marquise projetada por Nremeyer, com a pavimentag6o lisa de concretodd lugar a centenas de patinadores, skaiistas, db todas as idadei e 6 muito iegal de se ver.

Espagos criativos sempre atraem mais pessoas!

Seguem anexas imagens de bons exemplos de parques.

15 anexos

banco que pode deitar sebo.jpg
57K
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F*trha:
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SegrLer''nt1-as co^:-:- ;l€s.

Urg6ncia da remogSo do Ceccs io de veiculos do DETMN e incorporagdo
do local dArea do Parque Buie lt1ax. em conformidade com o previsto
no Plano Diretor. C proprio relatono de impacto ambiental da proposta
do Setor Noroeste
(http li me,Jra,,,'itx,cor -;r 3't126_;ae2:1a).32?4749a9d0a50422a,1a506.pdf)
era bem claro "(...)O atual lote destinado ao Departamento de TrAnsito

- onde predomina a fung6o de deposito de veiculos apreendidos impede a
criagdo de um acesso principal ao Parque voltado para a drea Central
da cidade - na via que circunda o autodromo e liga a Asa Norte (na
altura das Quadras 907/908) ao Paldciq do BLrriti. Estc lote,
localizado no Setor de AdministragEo Municipal (SAM) esta
cons u bs tanc i ado pe| a p I a nta S A I -N P R165fre) E steaenerre@trc--
ser desapropriado e/ou remanejado para local mais adequado a deposito
de veiculos. Algumas 6reas podem sediar essa atividade, entre elas
destacam-se: - um terreno ao longo da EPIA, podendo se instalar no
Setor de Oficinas sul ou norte (SOF), ou mesmo em drea do Setor
Noroeste; - ao longo da via Estrutural, ou no Setor de Transporte ?

RodoviSrio de Cargas (STRC) ou no Setor Complementar lnd0stria e
Abastecimento (SCIA); - ao longo da EPNB, em terreno proximo d Area de
Desenvolvimento Econ6mico (ADE) de Aguas Claras.(...)" Ademais consta
no mesmo relatorio que o local poderia abrigar atividades que demandem
grande afluxo de pessoas, tais como circos, parques de divers6es, em
separado da estagSo de re0so de Sgua e dos viveiros.

Cabe salientar que na atual condigSo de uso o deposito do DETRAN se
apresenta com evidente impacto negativo ambiental, dado que a maior
parte do espago apresenta um abandono com velculos se deteriorando ao
c6u aberto com contaminagSo do solo com elementos altamento toxicos,
como metais pesados provenientes das baterias e outras pegas dos
carros (chumbo, nlquem, merc0rio), grande volume de vidros
estilhagados, borrachas e outros materiais nio-biodegraddveis.

Atenciosamente,

4

Folha:
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Cc : "amonor. noroeste@gmail. com' <amonor. noroeste@gmail. com >

Prezados.

Apresento minhas sugest6es.

A fim de que o espago do Parque Burle Max j6 possa ser desfrutado pela Comunidade, entendo que
deveriam ser priorizadas:

.aconclusiodacicloviaquecontomaoparque(poissqrr,q!@qL

. as trilhas para pedestres caminharem;
,t-

. a retirada dos entulhos e fisca[izagio para que n5o voltem a ser colocados;

o ? r€cuperagdo da vegetagio em torno dos lagos construldos e outros pontos com devastag5o, mediante
plantio de esp6cies nativas.

De outra parte, entendo que eventuais construgdes/aparelhos p0blicos deveriam ser executados nas 6reas
que jd foram devastadas (que sio muitas), evitando-se comprometer ainda mais o cerrado existente.

qa,
!'V

Fohfi!
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;r";;;;;-;" Burre Max e atsuns pontos nao esi6o craros. penso que sao

fundameniais no plano de um novo parque os seguintes pontos:

'1. Nas premissas do projeto, temos que 6 um parque com fung5o de criar um cinturdo verde d semelhanga
do Parque da CidadelNo entanto, nio levado em conta a evolugSo do Parque da Cidade nos 0ltimos anos,
este nem mesmo figura entre as refer6ncias (para bem ou mal).
E evidente a necessidade e crescentes as interveng6es para utilizar esse espago verde p0blico como
conector entre a Asa Sul e Sudoeste, com a criagdo de novos acessos tanto de pedestres quanto de
vefculos e a forma como a franja construida de escolas e academias estd se integrando cada vez mais.
Ao contr6rio, o estudo para o Burle Max nega todos os percursos de pedestres visiveis na imagem
sat6lite!! Olhar as coneg6es que este espago jd estabelece 6 algo anterior ao estudo, uma premissa. Aqui a

_ .sUg.eqtSo 6 aproveitar esqas i4i9ag6es dg uso para o desenh-o das calgadas e ac6qgos de pedestrgq, Da
mesma forma, 6 imprescindfvel a conexSo e criagSo de ciclovias que ofereqam mais que um trajeto de
passeio, mas uma forma efetiva de utilizar a bicicleta.comomeiodetransporte e a ciclovia como ligagio
entre o Noroeste e Asa Norte. Afinal, sabemos quantos lotes da AsaNorte (piincipalmente 900) s5o
ocupados por escolas e faculdades, al6m de usos institucionais nas quadras 500 norte, publico que se
beneficiaria de um transporte seguro, barato e n6o poulente, como a bicicleta. lsso 6 sustentabilidade
econ6mica, social e ambiental.

2. Entendendo que trata-se de um Plano de OcupaqSo, onde as locag6ls e construgOes n5o s5o definitivas,
cabe propor um espago para eventos comunitdrios, aberto e descoberto, mas que oferega pavimentagSo
acessivel. Esse poderia ser associado ao Centro Cultural, se revisto seu tragado linear.

3. Em relagSo 5 posigSo dos Modulos de Com6rcio, sdo equipamentos que poder requerer acesso de
veiculos para manutengSo ou abastecimento. N5o est6 claro se essa demanda funcional pode ser atendida
pelo acesso leste ou noroeste. Al6m disso, as areas preefrenciais dos comerciantes sio sempre aquelas
proximas aos acessos, de maior movimento. Por que negar isso? O com6rcio na franja do Parque atende
tanto aos usu6rios quandoto i comunidade da Asa Norte e Noroeste, e cria urnambiente "vigiado" em
diversos hordrios. Assim, evitam-se ambientes ermos e melhora-se a seQ0ranga.

4.Na definigdo do programa de um parque tio pr6ximo ao Parque Nacional, nio fica claro no estudo nem no
memorial o tratamento paisagistico necessdrio, al6m da indicagSo "cerrado regeneragSo" da prancha. N5o
seria o caso de indicar jardins de arbustivas ou trepadeiras, manchas ou unidades de 6ruores frut[feras
proximas aos locais de perman6ncia, etc? Ou isso n5o far6 parte do Projeto do Parque Burle Max?

5. Por fim, foram isolados os corpos ddgua,enquanto nas refer6ncias da Mem6ria o uso da dgua 6
constante. Acho que o estudo poderia fortalecer essa referGncia integrando espagos construidos aos corpos
d'6gua, como ocorre no Jardim Bot6nico de Brasilia, por exemplo, ou nas pragas utilizadas como referOncia.

Agradego a aoportunidade de discutir o futuro parque.

r:i
rl

Folha:
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Cc: "arnonor.normte@nut'l.cun' <arnrxr.no(Est@gmail.com>

Prezadc,

Analisando o proieto, preocup+me que um baino ecologico ndo tenha previsSo de transporte coletivo de

qualidade , como metr6 6x.r VLTs, e ainda n5o preveja nenhum tipo de passagem de veiculos para acesso ds

quadras g00 da asa norte pelas qudrm SQTIW 107 e108. O projeto original das plantas previa esse acesso.

Atenciosamente,

-tir r'u . 55
FOlnA:
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Cc : amonof. roroesie@gmail. com

Consulta Publica para implantagSo do Parque Burle Max

TRAJANO DE FARIA NETO, arquiteto, morador do Noroeste desde fevereirc de ZAM, na SQNW 311 bloco
A apt 31 1, apresenta suas posiq6es e questionamentos para CONSULTA PUBLICA para imptantagEo do
Parque Burle Max:

1. Necessidade de coibir as invasdes e transformaqSo de 6reas do Parque em lix5o, feita pelos canoceiros.
Limpeza geral da Srea do Parque e rogamento.
2. Abertura das duas VIAS DE ACESSO entre a W-5 Norte e a via principal do Noroeste.
3. Implantagdo dos CALQADOES para caminhadas
4. Implantag6s de RECANTOS ECOLOGICOS aproveitando a vegetagSo existente. -

Brasilia, 10 de setembro de 2015

-- --

,.8.ju- 5$
Folha:
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Prezdc.

Seguem algumm iddx pEra a imflernentagSo do Parque Burle Max:

. lmplantagfu de ciclovix pavimentadas e ern fonnato de irilhas arborizadas

. lmplantag5o de 6fsta & conida e passeio de pedestres arborizadas;

. Espaeos pam realizagfu de piqueniques (arborizados;

. lmplantagSo de um Teatrc ou Concha ac[stica, preferencialmente concedida d iniciativa privada;

. lmplantaqSo de um lago com possibilidade de praticas esportivas (caiaque, Step up paddle)

. Espago para dorm levarem seus animais de estimagSo

. fspago para expmiqSo de obras de arte ablrtas (modelo do parque de Chicago beirando o lago
Michigan e central park em New York);

. EspaQo para praticas de esporte coletivo (Campos, quadras poliesportivas, campos de futv6lei);

. Muita iluminagSo noturna

Abrago,

...Tim

...rim

i:0

https://mail.google.com/mail/n/0/?ui=2&ik=5a4teA*O*ri"rry=pt&search=spam&msg=14fbgefeafdOcc7&siml=l4fb9efeafdAcc7 1t1
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. - - -uvvrEt ralJr1runeol:rxgreflrcaP.(n -gov.rx

C.rnno rntrdtra do tlorrcte, estqr ansira para Src o parque fique prorto com a maior bre\ridade pcsivd-
Por6n, observando o hyo.ft qre foi dsporfbilizado, observei que o parque aryenta potrca 6ras paa
estackxanento- O qre eu flIgo rfu ss csrveniente.
l.lo parrye dfm dagua, o qld frequenfto srnpre, 6 um parque excelente. Por€flt, a falta de estacionamento
impede 6 Fsoas de fora e ir par:a o locd, sr estacionarem em locais indevidos.
Acredito que um parq.E de $"arde extensSo corno o Burle Marx, traga muita gente pam o Noroeste. Comb
baino 6 carente de transporte priblico, as pessozls vir6o de carro e por falta de bols6es de estacionamento,

os carrcs ficardo parados na via principal, atrapalhando o transito local.

Att.,

./

Folha:-r "- ' 58
-(
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Cc : amonor. normte@mail. corn

Bom dia.

Sou moradora do Noroeste, analisei o projeto preliminar e gostaria de f azer algumas observag6es.

Quanto ao interior do parque, achei que estd satisfat6rio. Entretanto, o que me preocupa 6 o acesso ao local,
onsiderando que o projeto n6o contempla rua para os carros. Apenas atravessando a w7, onde circulam
tratores, caminh6es e carros em alta velocidade?

Acho que d5 para imaginar as desastrosas mnsequ6ncias quando tivermos moradores, incluindo criangas com
bicicleta.s, caninhos de beb6, idosos e deficientes tendo que atravessar essa pista de m5o dupla, sem nenhum

Na minha opiniSo, deveria haver uma rua circuldndo o parquE,-para que o acesso pudesse ser feito por
carroSporquemassimdesejasse,comoocore.noParquedaCidade.*AI6mdisso,6"imprescindlvelquese
busque uma solugSo para w7 que jd est6 bastante perigosa hoje. lmagine depoiS dO parque pronto.

(c
lt. .- rltJ

Folha:
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Senhores Arquitetos e Administradores do GDF,

Em primeiro lugar, gostaria de os parabenizar pelo excelente Projeto do Parque
Burle Marx.

Em seguida, considerando as premissas, que orientaram o Estudo Preliminar do
Plano de OcupagSo - EPPO da 6rea verde que comp6e o Parque Burle Marx, bem
como, as dificuldades econ6micas por que passam o Pa[s e, particularmente, o
Governo do Distrito Federal, permito-me sugerir:

1) .Que o Parque Burle Max seja cercado e fechado, a exemplo do Parque Olhos
D'Agua, a fim de evitar sua invasSo por parte de marginais;

2l Que o Parque Burle Marx encerre suas atividades a partir das 20:00 horas, a
exemplo do Parque OIhos D'Agua, a fim de coibir eventos desagraddveis, como as
festas promovidas por arruaceiros no Parque da Gidade, na Asa Sul, que tornaram
a vida dos moradores do Sudoeste um verdadeiro inferno, pois o som alto
impedia, que os moradores daquele Bairro tivessem um sono tranquilo durante a
noite;

3) Que se cobre um pequeno valor (por exemplo R$ 1,00) por pessoa que ingresse
no Parque, mesmo aqueles que o utilizem, apenas, como passagem da Asa Norte
para o Noroeste, a fim de ajudar a manter as boas condig6es do Parque Burle
Marx, mesmo num contexto de crise financeira do GDF;

4l Que se cobre um pequeno valor (por exemplo R$ 5,00) por automovel que
ingresse no Parque, a fim de ajudar a manter as boas condig6es do Parque Burle
Marx, mesmo num contexto de crise financeira do GDF;

5) Finalmente e com a ajuda das contribuig6es de seus usu6rios, gue se instale
um bom sistema de policiamento ou, at6 mesmo, um pequeno quartel da PM, a fim
de manter o Parque Burle Marx protegido de marginais.

f .,- GC

.*ru*urU6rVr€w=pt&search= inbox&m sg= 145"61r10970c80&sim l= 14fbcd1910970c80httF 112
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Cc, ar:c-cr'.no'ces:e@trarr ci'l calos al-:'.':eioa <carlosvrapositano@gmail.com>

Bom dia.

meu nome 6 Luis Augusto Moreira lannini, CPF 032.762.816-27. Sou morador
do Noroeste (SQNW 311). Tenho dois filhos. Minhas sugest6es sao as
seguintes:

1. a criagdo de uma unidade de recreagao e bzer que atenda aos moradores
da imediagao das quadras 1 11, 110, 31 1,310, pois fomos os pioneiros aqui
no Noroeste e, no projeto nio hd previsSo de nenhuma benfeitorialatragSo por
esses lados (a excegSo do mirante). Exatamente por estarmos mais distantes
do parque da cidade e do proprio centro da cidade, necessitamos de Sreas de
lazer e conviv6ncia adjacentes ds nossas resid6ncias;
3. a criagio mais um acesso exatamente para atender aos moradores das
quadras referidas no item 1.
4. a criagSo de mais dreas de estacionamento no parque, a exemplo do que
ocorre no parque da cidade;
5. a previsSo de dreas de sombras nos trajetos a serem percorridos a p6 ou de
bicicleta. Em quase todos os parques citados (do exterior), existem Srvores
que margeiam as ciclovias e as vias de pedestres tornando o passeio mais
apraz[vel.
6. a previsSo de um solo adequade a carninhada.-Se possivel; gu€ fosse feita
uma pesquisa sobre qual a mistura entre areia e pedregulhos que existem nos
referidos parques, por exemplo, na Austrdlia e na lnglaterra, pois s6o muito
parecidos e s6o muito apropriados para a caminhada. Na chuva nio
impossibilitam a caminhada, pois n6o geram barro. No sol, amenizam a
temperatura (como ocorre com o asfalto ou concreto). Sem contar, com o som
agraddvel que 6 produzido durante a caminhada. Creio que impacto ambiental
deve ser minimo. Vide fotos abaixo.
7. Que houvessem assentos em diversos pontos para a contemplagSo da
natureza e do ir e vir das pessoas. Vide fotos abaixo.
8. Sou muito favordvel a criagSo do centro cultural, a exempto do CCBB, onde
pudessem haver exibig6es de teatro, shows, exposig6es de pintura, escultura,
etc.

.. . J. i rlevw! u,,-' r,wlqr r r sg= 1 4fuceB60c0d578a&si m I = 1 4fbce860c0d578a 1t2
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r dlc

Sou morador do Noroeste (SQNW

1. a criagSo de uma unidade de recreaqSo e lazer que atenda aos moradores da imediagSo das quadras 111,
110,311, 310, pois fomos os pioneiros aqui no Noroeste e, no projeto n5o h6 previsSo de nenhuma
benfeitoria/atraqSo por esses lados (a excegSo do mirante). Exatamente por estarmos mais distantes do
parque da cidade e do pr6prio centro da cidade, necessitamos de dreas de lazer e conviv6ncia adjacentes ds
nossas resid6ncias;

. .-=-.- :--3--+-e+iag5o=maisum:a€ess+exatamente para atenderaos moradores das quadras referidas no item 1.

4. a ciagdo de mais 6reas de estacionamenlo--no+argue, a exemplo do que ocorre no parque da cldade;- -::-j-
5. a previsSo de 6reas de sombras nos trajetos a serem percorridos , pEo, Oe Oicicteta. Em quase toOos os
parques citados (do exterior), existem 6rvores que margeiam as ciclovias e as vias de pedestres tornando o
passeio mais aprazfvel.

6. a previsSo de urn solo adequado d caminhada. Se possivel, que fosse feita uma pesquisa sobre qual a
mistura entre areia e pedregulhos que existem nos referidos parques, por exemplo, na Austrdlia e na
lnglaterra, pois sio muito parecidos e s6o muito apropriados para a caminhada. Na chuva n6o impossibilitam
a caminhada, pois n5o geram barro. No sol, amenizam a temperatura (como ocore com o asfalto ou
concreto). Sem contar, com o som agrad6vel que 6 produzido durante a caminhada. Creio que impacto
ambiental deve ser mfnimo. Vide fotos abaixo.

7. Que houvessem assentos em diversos pontos paru a contemplagSo da natureza e do ir e vir das pessoas.
Vide fotos abaixo.

8. Sou muito favordvel d criagSo do ce
teatro, shows, exposigdes de pintura, escultura, etc.

m(
31

Fohd fii
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-. -. vo r sv \rpdr q ueDu nem arx @telTacap. cfl'. gov. or

Senhores, moro em Brasiliaa mais de 40 anos, jd padicipei de vdrios eventos relacionados a esse parque,
mesmo antes de exisiir qualquer projeto com relagSo ao Noroeste. Os empres6rios venceram a batalha
contra qualquer opiniSo dos moradores da cidade e construfram o Noroeste com a promessa dos polfticos,
na epoca, que o parque seria revitalizado com um projeto que atenderia todas as camadas sociais. No
entanto, vem agora o govemo novamente tentar modificar o projeto inicial. Ser6 que agora seremos ouvidos?
ou 6 mais uma enganagSo. Confio muito no governo do Exmo. Sr. Rodrigo Rollemberg e gostaria muito que a
comunidade pudesse realmente ser ouvida. O parque Burle Max deveria traduzir o,que esse grande hornem
realizou.

https:i/mail.google.com/mail/r-/O/?ui=2&ik=544fc44*6gr1sw=pt&search=spam&msg='l4fbef6c145B775f&siml= 14foef6c 1458775t
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Bom dia! Gctaria que pud6sserrre ter

. Um espago para soltar nossos cdes. S5o muitos cSezinhos presos an apartamento aqui no noroete.
Nesse spaqo terfamos arvores para tazer sombra, alguns bancos para os donos dos cdes, alguns
pequsrcs cochos corn tomeira para darmos 6gua limpa a eles e lixo para coletarmos as fezes de
nGSoG animais.

. Tamtr6m pego que a ciclovia seja separada da pista de pedestres, isso sempre 6 um problema
quando 6junto. '. Um espago maior e livre para exercicios funcionais, sem equipamentos tradicionais de ginastica, hoje
usarnos colchonetes, eldsticos, cordas, bolas, etc para fazer exercicio, ndo somente banas e apoios
como tradicionalmente se usa.

Obrigada.

t ite is tike riding a bike lt is impossibie.A##T#:balance whilB standing still.

r .r- F.r,
Folbar
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s. ,\q 6t;l r',9: <:a-a,.,e-gral3o.3olll>
Para: "esiudoparquecu'lernax@:enacac.cf.gov.bf <estudoparqueburlemarx@ieracap.di.gov.br>

Prezados.
Segue as minhas sugestdes para o Parque Burlemax:

. lluminaqio (com lAmpadas LEED) das pistas para pedestres, ciclovias e carros;. Espaqo para shows ao ar livre;

. lnstalaqao de bebedouros, duchas e banheiros p(blicos;

. Estacionamentos;

. Base da PM;

. Lago artificial com o aproveitamento das aguas pluviais do bairro noroeste, possibilidade de lazer no
lago (pedalinhos, caiaques, SUP...)

. Pistas de skate(skate park com bowls, half pipes e area de street);

. Um espago especifico (cercado/delimitado?) para so{tar cachorros. Nesse espago poderia ter arvores
parafazer sombra, bancos para os donos dos cdes, cochos com torneirapaadarmos dgua limpa a
eles e latas de lixo para coletarmos as lezes dos cachorros; '

. Ciclovia interna (de asfalto e de boa largura) e uma ciclofaixa externa (para ciclistas de alto
rendimento) separadas da pista de pedestres dos carros, evitando problemas como o que jd ocorre no
Parque da Cidade;

. Um espago maior e livre para exercfcios funcionais, sem equipamentos tradicionais de gindstica, hoje
usamos colchonetes, el6sticos, cordas, bolas, etc para tazer exercicio, ndo somente barras e apoios
como tradicionalmente se usa;

. EspaQo para praticas esportivas: quadras poliesportivas e quadras de areia, quadras de squash e
Tenis;

. Area de alongamento/aquecimento (com barras lixas e sombra);. Quiosques/restaurantes que oferegam: sucos naturais, agua de coco, agua mineral, sorvetes, e
opg6es de alimentagSo sauddvel e natural.

Atenciosamente,

..!.;-. AI
Folha:
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Para o paisagismo inicial. o diferencial seriam fontes de Sgua ( semelhantes as que se encontram proximo a
tone de TV) na entrada do paque. como refer6ncia de entrada para o visitante ( jd que moradores locais
sempre usam outras entradas).
Agora minha sugestSo principal 6 que as esculturas do Parque Burle Max representem Brasflia.."ou seja.
que mostre moldas menores dos principais pontos turisticos do DF (inclusive usando a rnesma localizagao
geogr6fica em miniatura), como se fosse uma visita rdpida ao DF (uma maneira de atrair aquele turista que
veria uma amostra de Brasilia) . Em um lado teriamos a torre de TV, a tone digital do outro, uma
minicatedral. uma Ennida Dom Bosco, a ponte JK (enfim...todo DF mostrado na Srea do parque). Algumas
6reas para lanchonetes (via licitagSo) iriam movimentar renda no DF (permitir pequenas lojas de
conveniOncia no estilo fast food)... Essa parceria seria atrelada a conservagdo daquela drea, tamb6m pelos
vencedores da licitagSo (afinal, em parque todo mundo procura um sorvete, um sanduiche, um suco,...).
O parque seria nomeado por Sreas , relacionadas ao monumento (ex: praga caredral, praga torre de TV,
praga tone digital, praga Dom Bosco, praga ponte JK, etc..,). Esse m6todo faria com que todos, inclusive
turistas, jd memorizassem algo sobre nossa cidade (seria educativo).
Claroquegalerias,espa9oparaapreSenta96etffFartFlEEal=i-lffia=r--.la-gCI-SeYraS_s_en.moSIrK,Ee_
todos os parques do Brasil e do mundo
E muito mais id6ias pra tudo isso. Mas se aceitarem ao menos um
Pouco disso, j6 me sinto feliz ,'pois essa cidade 6 um pedago de quem a ama e a quer vOJa sempre com
qualidade de vida
Enviada do meu iPhone

Folha: 'r'r ''- FCI
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. q! q. rri ruqoparqueburlemarx@tenacap. df . gCIv. br
Cc : amonor. noroste@gmail. com

Seguem sugestoes de eslruturasiatragdes gara o parque Burle Max:

- Pista de cooper
- Ciclovia {separada da pista de cooper)
- Quadras de t6nis
- Quadras de v6lei de areia
- Quadras poliesportivas
- E s paEo para f oo d t ru c k s I quios q ues/restau ra ntes/c af 6s
: Parquinho para criangas
- Horta comunitdria
- Palco para apresentag6es ariisticas
= Reserva de cenado
- lugo
- Areas de descanso
- Area de piquenique (com mesas de piquenique)

Alguns exemplos legais ao redor do mundo:

http://www.tripadvisor.com.br/Attraction-Review-g18723445483981-Reviews-Promenade du Paillon-
Nice_French_Riviera_Cote*d_Azur*Provence. htm I

http:i/www.senat.frlvisite/jardin/installations.html

htt p : //wv*ar. pa rk-g o rk o g o. c o m / e n g/a bo uU v i s I t o rs /

http://www.central parknyc.org/things-to-see-and-dol

http://sf rec park. orglparks -open-s paces/goldengate-park guide/

.aa
r '. h rt

Folha:
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s, s. so LuuuiJa.q-ec-'lena7 oieracap. 01. Eo,, . D:

A Tenacap e ao IBRAh{.

Analtsando o projeto para implantagao do Parque Burle Max, verifiquei que nio consta na proposta qualquer
via de acesso i Asa Norte para veiculos. Essa pista havia sido prometida na concepgio inicial do baino e
no momento de Iicitaqio dos tenenos. ao argumento de que seriam conigidos os problemas do Sudoeste,
como o trAnsito intenso nas safdas e entradas daquele baino.
Atualmente, o Sudoeste tem um trdnsito intenso. em que pese a exist6ncia de m0ltiplos acessos e
escoamento para a Asa Sul pelo Parque da Cidade.
No Noroeste, h6 apenas uma salda perto do autodromo e uma no final da Asa Norte, as quais jd contam
com retengSo de veiculos nos horAnos de pico, apesar de haver poucos pr6dios habitados no bairro. Se ndo
forem tomadas medidas para viabrlizar o trAnsito, ser6 imposslvel se locomover a contento no Noroeste
quando todas as quadras jd estiverem sendo utilizadas.
O parque deveria contar com as sa[das prometidas, por ser medida extremamente necess6ria para o trAnsito
do bairro e para a vida dos moradores, que precisam ter um acesso mais dgil ds quadras centrais da Asa
Norte. Al6m disso, a ndo inclusio da pista na proposta fere a'boa-f6 dos cidaddos que acreditaram no
projeto "vendido" pelo Govemo e adquiriram residOncias na regiSo. Se ndo bastasse todo o descaso com os
atuais moradores do baino, que ndo tiveram a implantagSo de nada do que foi acordado e vivem sem a
prestagio de servigos bSsicos, embora paguem impostos altfssimos, a ndo construgSo da pista ird agravar
ainda mais a situaqSo. Al6m disso, quando o trdnsito do baino n6o funcionar, o Governo acabard gastando
ainda mais para construir novos acessos, sendo certo que, no futuro, terd que realizar obras nesse sentido.
Sendo assim, parece mais racional jAfazer a previsSo da pista, antevendo a necessidade de fornecer
medidas para viabilizar o trdnsito do Noroeste, ao inv6s de gastar duas vezes no futuro para corrigir esse
erro.

F9
Folha:
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Prezados,

1 - Primeiramente, cabe mencionar que o desejdvel 6 que o Parque Burle Marx fosse
um Parque Ecologico e n5o um Parque de Uso Mriltiplo, tendo em vista as graves
quest6es ambientais que se verifica na atualidade. Portanto, deve-se afastar todas as
solug6es imediatistds, as quais ndo se encontram em conson6ncia com o meio ambiente
equilibrado a ser preservado para as atuais e futuras gerag6es.

2 - A preservagSo do cerrado deve ser uma das principais metas a ser observada ia
estruturagSo do parque. Assim, 6 imprescindivel que se destine no parque uma Srea
para Reserva de ProtegSo Ambiental, em que n5o seja permitida a presenga do homem,
a fim de se preservar a fauna e flora do parque, bem como sua relagSo com o Parque
Nacional.

3 Para a preservagSo do Cerrado tamb6m se mostra necessdrio preservar e
regenerar as esp6cies existentes, proceder ao plantio de diversas Srvores do cerrado,
inclusive 6rvores frutlferas, como jabuticaba, pequi, etc. Considerando o problema
existente com relagdo ir Sgua deve-se dar prefer6ncia para o plantio de ip6s e outras
Srvores que nio necessitam de grande aporte de dgua. Tamb6m se deve proceder ao
plantio de drvores de maior porte para propiciar sombra e um ambiente agraddvel d

contemplagSo do parque (PEC-Ponto de Encontro Comunitdrio e outros equipamentos
debaixo de 6rvores).

4 - Na estruturagSo do Parque de Uso M(ltiplo Burle Marx deve-se adotar medidas para
evitar a repetigSo de escolhas adotadas em outros parques que jd se mostraram
inadequadas, como por exemplo a presenga simult6nea de pedestres, ciclistas, patins e

cachorros. Exemplificando, podemos citar o Parque Olhos D' 6gua, em que nio mais se
permite a presenga de ciclistas, animais e patins; o Parque Dom Bosco, em que
recentemente se proibiu a presenga de animais; e o proprio Parque da Cidade, local em
que ja se constatou a ocorr6ncia de diversos acidentes com pedestres, animais e
ciclistas. Considerando que haver6 v6rias-cictovias noentsrnodo pargue;o ideat6qus --
n6o se preveja ciclovia no perlmetro interno do parque. Mas, caso se opte por permitir a

exist6ncia de bicicleta dentro do parque, dever5 se reseruar area afastada das trilhas e
percursos de caminhada destinados a pedestre, a fim de se evitar a possibilidade de
ocorr6ncia de qualquer acidente e permitir a contemplagSo do parque. Tamb6m deverd
ser destinada 6rea especifica para uso'de patins,'skate,'€tc'lmporfa:des;taear que;
principalmente, com relagSo,*,preserrqa de,animalrdentro do parque,,dever-se-6. ter
especial atengSo, pois a maioria de seus donos ndo utilizam a coleira e focinheira,
sendo recomend5vel que n6o se permita animais dentro do parque. Mas, caso essa n5o
seja a opgSo a ser adotada 6 imprescindivel que se destine uma Srea especifica e
afastada das trilhas, dos percursos de caminhada e dos pontos de aglomerag6o de

https://mail.google.com/mailicalu/0/?ui=2&ik=5a4fc440f0&view=pt&search=inbox&msg= 1416612a3ccdce8S&sim l= 14fdd'l2a3ccdce85 114



17t0912015 GmaiI - CONSULTA PUBLICA PARQUE BURLLE MARX

pessoas.

5 - A alocagSo de drea de lazer, esporte e cultura no Parque Burle Marx ndo deve
comprometer a principal fungSo do parque, que 6 a finalidade ambiental - qualidade
ambiental da regiSo e da propria cidade. N6o se deve permitir a realizagSo de grandes
eventos, proibindo-se eventos do porte como se verifica no Parque da Cidade. Ou seja,
deve-se adotar o mesmo modelo do Parque Olhos D6gua, no que diz respeito a
realizagSo de eventos, a fim de se preservar a escala bucolica preconizada por L0cio
Costa e evitar impacto ambiental negativo. Assim, 6 descabida a proposta de realizagSo
de eventos com previsSo de arrecadagSo, devendo o parque se destinar ao usufruto de
todos mediante livre acesso. Como dito alhures, n5o deve ser realizado no parque
eventos de grande porte, com grandes aglomerag6es de pessoas, uma vez que estes se
dissociam da finalidade primordial do parque. Deve ser proibido sons de velculos e
m0sicas altas.

6 - lmporta mencionar que a manutengSo da pista de pouso da APUB no Parque 6 algo
completamente inconceb[vel, devido ao alto indice de ru[do, risco de derramamento de
compostos quimicos, explos6es, acidentes, poluigSo, etc; devendo ser concretizada a
sua desativagSo o mais rdpido posslvel. Considerando que ndo se pretende proceder d
demoligSo da citada pista de pouso e decolagem e sim proceder ao seu
reaproveitamento, se mostra mais adequado que se preveja nesse local todo o com6rcio
do parque, iriclusive bares, se houver, a fim de preservar as demais Sreas do parque
que n6o foram t6o degradadas. Tamb6m poder-se-a realizar exposig6es nesse local,
dentre outras atividades. A realizagdo dos eventos mencionados acima tamb6m
ocorreria na pista de pouso e decolagem da APUB. A proximidade com o autodromo e
com o inicio da asa norte indica que este local 6 mais adequado ao com6rcio, do que o
atualmente previsto. A concentragSo do com6rcio em um so local facilita o controle e
fiscalizagdo a ser realizado pela seguranga. Ainda mais, representaria uma escala
progressiva de preservagSo para a maior apropriagSo pelo homem. Ou seja, em uma
extremidade do parque haveria uma Reserva de PreservagSo Ambiental, apos ela
terfamos Sreas preservadas com menor presenga de pessoas at6 chegarmos na outra
extremidade do parque, em que verificariamos uma aglomeragSo maior. Ali5s, no estudo
preliminar ndo hd informagSo com relagSo ao tipo de com6rcio que se pretende prever
para o parque. Essa proposta ndo impede e at6 recomenda que se preveja a exist6ncia
de quiosques destinados d venda de Sgua de coco, frutas, sorvetes, ao longo de todo o
parque.

7 - O local destinado atualmente ao com6rcio (o qual prop6e-se o seu deslocamento
para a pista de pouso e decolagem e suas proximidades) deveria passar a ser destinado
para ag6es de educagSo ambiental, casas do patrimOnio, realizagdo de palestras,
criagSo do museu do cerrado, etc

B- Modulos de unidades de recreagSo e lazer e Centro de Cultura e Atividades: Cabe
salientar que n6o se deve afastar da vocagSo principal do parque e tampouco criar
projetos que pode vir a danificar ainda mais o parque. Assim, sugere-se a criagSo de
espagos para terceira idade, espagos de leitura, espagos de jogos de tabuleiro (como os
existentes no Parque_ de S5o Lourengo/Mc), espago para a prdtica de yoga, tai chi
chuan, etc; parque infantil, PEC-Ponto de Encontro Comunitdrio, espago para
apresentagdo de capoeira e danga, construgSo de teatro de arena para realizagSo de
pequenos eventos musical e teatral, bem como a construgdo de um coreto.

9 - PrevisSo de pragas urbanas com jatos d'5gua e espelhos d'6gua, observadas as
condig6es de qualidade da dgua e de salubridade, com fins a refrescar e embelezar o
local.
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10 - A previsSo de bacias de retengSo constituem solugSo ultrapassada, existindo
solug6es mais modernas na engenharia atual. lmporta destacar que a construgSo das
bacias de retengSo da forma proposta representa grave risco de acidentes,
especialmente com relagSo ds criangas e pessoas de terceira idade que irSo frequentar
o parque, al6m de se constituir em local de deposito de lixo, principalmente nos perlodos
de estiagem. N5o 6 vi6vel, considerando a situagSo ambiental do planeta, especialmente
com relagSo aos recursos h[dricos, pensar em proceder ao enchimento de tais bacias no
periodo de seca. Assim, deve ser estudada solugSo mais econ6mica e ambientalmente
mais adequada, recorrendo-se aos avangos da engenharia. Dessa forma, deve-se ter
especial cautela na escolha da solugSo adequada para se proceder ao sistema de
drenagem das 6guas pluviais do setor noroeste, a fim de ndo se gerar impacto ambiental
negativo e colocar em risco a integridade e a safde das pessoas usu5rias do parque,
bem como das pessoas que moram em sua proximidade, observando, ainda, o uso
racional da 5gua.

11 - Considerando que j5 existia um projeto para o Parque Burle Marx, amplamente
divulgado pelas construtoras que comercializam imoveis no Setor Habitacional do
Noroeste, sendo que este projeto n6o se mostrou por vdrias raz6es viavel, tanto que se
pretende elaborar outro, deve-se atentar para o disp6ndio de dinheiro p[blico, tendo em
vista que o Distrito Federal e o Brasil passam por uma grande crise financeira. Dessa
forma, n6o se mostra recomenddvel a elaboragSo de projetos audaciosos e grandiosos,
que dificilmente sairSo do papel e que representarSo gasto desnecessdrio de dinheiro
p0blico. Nesse contexto, deveria se rever a previsSo de realizaglo de concurso publico
para elaboragSo de projeto para o Burle Marx, sendo suficiente trabalhar e desenvolver o
estudo pr6vio inicialmente concebido, a partir da consulta p0blica que estS sendo
realizada e proceder a contratag6es pontuais de projetos especlficos. He de se
asseverar que a previsSo de um t0nel para interligar o setor noroeste a asa norte se
mostra muito ambiciosa, considerando o contexto econOmico existente, bem como a
possibilidade de geragSo de impacto ambiental negativo, uma vez que o terreno
possivelmente n5o 6 propicio para a construgSo do t0nel, devendo ser revista tal
proposta, inclusive do ponto de vista econ6mico. Cabe salientar que no Parque da
Cidade n6o hd tfnel e ndo se tem notfcia de engarrafamentos ou acidentes entre
veiculos e pedestres, o que mostra que hd solugSo mais adequada, viSvel e menos
arriscada para se resolver o problema da evasSo e do fluxo do trAnsito na regiSo. Hd de
se asseverar que a solugSo de construgSo de um tunel e altamente complexa,
necessitando do disp6ndio de grande recurso financeiro, o que n5o se mostra viSvel em
6poca de crise. Assim, sugere-se o estudo de solugSo economicamente e tecnicamente
viSvel para propiciar a adequada mobilidade na regi6o.

12 - Considerando a exist6ncia de elevado numero de velculos na capital federal e a
insuficidncia de estacionamentos existentes na asa norte e, at6 mesmo no setor
habitacional noroeste, deverS ser previsto estacionamentos a fim de contemplar a
demanda com relagSo ao Parque Burle Marx, sem considerar os existentes em seus
arredores, pois estes ndo sdo suficientes para atender aos moradores e visitantes da
regiSo, n6o podendo ser considerados no dimensionamento das vagas necess6rias para
atender ao parque em questSo. Ademais, n6o ficou claro no estudo preliminar como os
vefculos chegarSo nos estacionamentos a serem construldos nos modulos, uma vez que
n6o h5 previsSo de circulagSo de ve[culos no interior do parque.

13 - Considerando que a vocagSo principal do parque 6 a preservagSo ambiental e a
constituigSo de um espago de lazer, devendo ser preservada a maior quantidade
posslvel de Srea verde, n5o se mostra adequado destinar parte substancial do parque
para a construgdo do edificio sede do IBRAM, a uma porque o parque n5o se destina a
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alocar orgaos e entidades p0blicas, a duas, porque o IBRAM jd possui uma sede e
finalmente porque a construgSo de nova sede para o IBRAM ird implicar no disp6ndio de

relevantes recursos p0blicos, o que n6o se mostra compativel com a grave crise
financeira que passa o Distrito Federal e o Brasil.

14 - Por derradeiro, cumpre destacar que o Parque Burlle Max j6 existe, sendo
necessdrio apenas conferir-lhe a estrutura necessdria para possibilitar a sua utilizagSo
pela populagSo, o que poderd ocorrer de forma celere, desde que ndo se preveja obras
que ndo sejam necessdrias ao funcionamento do parque, como a const[ug6o de um
ttinel e a sede do IBRAM, construgOes estas que demandariam elevadfssimos recursos
priblicos. Ou seja, para que o Parque Burlle Marx se torne uma realidade, se mostra
necessdrio, no primeiro momento, a imediata desativagSo da pista de pouso e
decolagem da APUB, bem como providenciar a construgSo de trilhas, espagos de
caminhada, banheiros publicos, pequeno centro administrativo, PEC-Ponto de Encontro
Comunit6rio, al6m de se proceder ao plantio de diversas drvores do cerrado, inclusive
fruti'feras, sendo que os modulos de recreagSo e lazer e os espelhos d'dgua poderdo
ser objeto de uma segunda etapa.

consulta parque proposta.docx
19K
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Prezados Senfto€s,

Apesar de uma forte atuaE3o do segrnento de incoporaqSo imobiliSria para que o Parque Burle Max tenha
como caracteristica bdsica de um parque de lazer predominantemente para os moradores do Setor
Sudoeste, a constituigSo do Parque foi uma forma de compensag6o ambiental pela aprovagSo do entSo novo
Setor e sua edificagSo. Enquanto tal a forma predominante de ocupagSo da drea do Parque deve se
caracterizar como uma arca d preservagSo ambiental do bioma cerrado, com a preservagEo das matas
nativas e replantio de vegetagSo tlpica do cenado. Evidentemente esse Parque tem que prover dreas
contemplativas de circulagSo de pedestre corn espagos para descanso e pequenos parques de conviv6ncia
goclal nas bordas para fortalecimento dos espagos comunitdrios.

De forma alguma deve ser previsto a circulagSo de automovel na 6rea interna do Parque. Apenas nos
espagos de contomo, onde seja possivel.

A exploragSo de atividades econ6micas deve ser permitido enquanto suporte ds atividades de conviv6ncia
social, mas em pequenas proporgdes para que n6o haja um impacto ambientalmente negativo e uma
antroposi96o exacerbada da drea que comprometa a sustentabilidade ambiental do Parque.

Folhaf .'* - 70
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Prezados senhores.

Gostaria que o parque tivesse calgadas largas para realizagSo de caminhadas e conidas, e ciclovias
pavimentadas. Entretanto, 6 importante que o parque seja ecol6gico e preserve a maior parte da vegetaqSo
naiiva, de prefer6ncia mais de 50% de reserva nativa. A 6rea arbonzada que existe atualmente 6
fundamental para a melhoria das condigdes ambientais locais, atenuando a baixa umidade e as altas
ternperaturas na 6poca seca, e protegendo da erosSo esta drea e as vizinhangas na 6poca das chu.vas.

Atenciosamente,

, =-. -:*

102 - Noroeste

11,
il.rt ' ; ..'
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Prezadm Senhores"

Apasar de uma forte atuagSo do segmento de incorporagSo imobili6ria para que o Parque Burle Max tenha
como caracteristica bdsica de um parque de lazer predominantemente para os moradores do Setor
Sudoeste, a constituigSo do Parque foi uma forma de compensagSo ambiental pela aprovagSo do entSo novo
Setor e sua edificagSo. Enquanto tal a forma predominante de ocupagSo da 6rea do Parque deve se
caraclenzar como uma area d preservagSo ambiental do bioma cenado, com a preservagSo das matas
nativas e replantio de vegetagSo tipica do cenado. Evidentemente esse Parque tem que prover Sreas
cbntemplativas de circulagSo de pedestre com espagos para descanso e pequenos parques de conviv6ncia
social nas bordas para fortalecimento dos espagos comunitdrios.

De forma alguma deve ser previsto a circulagdo de automovel na 6rea intema do Parque. Apenas nos
espagos de contomo, onde seja poss(vel.

A exploragSo de atividades econOmicas deve ser permitido enquanto suporte irs atividades de conviv6ncia
social, mas em pequenas proporg6es para que n6o haja um impacto ambientalmente negativo e uma
antroposigSo exacerbada da drea que comprometa a sustentabilidade ambiental do Parque.

-----
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Tendo em vista que o Parque Burle Man< est6 sendo projetado para uso m0ltiplo. inclusive com
equipamenios esportivos; considerando que desde 1998 foi afetada por decreto govemamental Srea do
antigo Camping para a atividade de aerodesporto; considerando que naquela Srea foi instalado e se encontra
em regular funcionamento um Centro Aerodesportivo, de acesso p(blico; considerando as prec6rias
condigoes dos parques p0blicos do Distrito Federal, conforme reiteradas reportagens na imprensa; e
considerando, por fim, a prec6ria situagSo econ6mica do Distrito Federal,

N6o parece adequada a proposta inicial de destruigSo de equipamento que se encontra em funcionamento e
em Srea afetada d prdtica do aerodesporto, para aumentar os espaqos vazios e sem manutengSo, expondo-
os d deteriorag6o.

Por outro lado, o projeto revela-se burocrdtico, com equipamentos esportivos b6sicos, que representam mais
do mesmo, especialmente se considerarmos a pequena distdncia do Parque da Cidade e dos equipamentos
esportivos p0blicos nas vizinhangas.

O Parque Burle Marx deveria refletir a vocacio de Brasllia para a inovacSo, trazendo novas opg6es de
lazer, voltadas para pr6ticas desportivas de alto desempenho e tamb6m um centro permanente de
desenvolvimento do conhecimento cientffico.

Nesse sentido, manifesto-me pela:

1) manutengSo do centro aerodesportivo no local onde atualmente funciona, incorporando-se e
harmonizando-se com os demais equipamentos p0blicos esportivos do Parque Burle Max;

2) criagdo de vel6dromo;

3) criagSo de 6rea especifica para a priitica de Skate, nas suas diversas modalidades (street,
half pipe, Bowl);

4) criagSo de um centro permanente de exposigio de conhecimentos cient[ficos e
tecnol6gicos, de maneira a atrair a atengSo dos jovens para o conhecimento cientifico, com
palestras regulares para estudantes de instituig6es p[blicas e privadas do DF;

5) implantagSo dos equipamentos esportivos, culturais e outras Sreas de lazer - como lanchonetes
etc - mediante parcerias com a iniciativa orivada, assegurando a sua execugSo e manutengSo
constante e sob supervisdo do poder publico. n^
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Tamb6m merece melhor estudo a proposta de parte do sistema vi6rio subterraneo, a ser
implementado no futuro, dado o alto custo dessas obras e o impacto ambiental de sua implantagSo,

seja sobre o proprio parque como de densidade e fluidez do trdnsito.

DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MEIYSAGEM
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rdra: estudoparquehJdernarx@terracap.df.gov.bf <estudoparqueburlemarx(oirerraLdp.u,.yvr.v,

Em ateng5o a consulta publica sobre o Parque Burle Max, entendo
que ndo faz sentido excluir a aiividade de aerodesporto, que jd funciona
no local h6 praticamente 20 anos, devidamente autorizada pelo Decreto
19.22911998, do Govemador do Distrito Federal com registro/autorizagSo
no DAC e com escola de pilotagem autorizada pela ANAC - Certificado
no 348-ANAC-SSO/2012,

O Parque Burle Marx deveria expressar a aptidSo de Brasilia para a
inovaqSo, o moderno e os esportes de alto desempenho, mantendo o
Centro Aerodesportivo e criando 6reas para Skate nas modalidades
street e half pipe. vel6dromo. centro de desenvolvimento cientifico.
artistico e cultural.

Se o governo passa por grave situagSo ecgn6mica, deve buscar
parcerias com a iniciativa privada para a implantagSo e manutengSo do
futuro Phrque Burle Max, para que ele n5o entre nas estatlsticas dos
parques abandonados do Distrito Federal.

- .---.--_-

' E.t
..t ii\r*. / J
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Em atengio d consulta p0Hica sobre o Parque Burle Max, entendo que n6o faz sentido excluir a
atividade de aerodsporto, que j6 funciona no local hd praticamente 20 anos, &vidamente autorizada pelo
Decreto 19.22911998, do Govemador do Dstrito Federal com registro/autorizagSo ng DAC e eom sscola de
pllotagern autorizada pela AlrlAC - Certificado no 348-ANAC-SSO12012,

O Parque Burle Max deveria expressar a aptidSo de Brasilia para a inovagSo, o modemo e os esportes
de alto desempenho, mantendo o Centro Aerodesportivo e criando 6reas para Skate nas modalidades street
e half pipe, vel6dromo, centro de desenvolvimento cientifico, artlstico e cultural.-

Se o governo passa por grave situagSo econOmica, deve buscar parcerias com a iniciativa privada para a
implantagSo e manutengSo do futuro Parque Burle Max, para que ele n5o entre nas estatfsticas dos parques
abandonados do Distrito Federal.

' 4t
.Ft-. ''t
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Em atengSo a consuha pttHica sobre o Parque Burle Max, entendo que n5o faz sentido excluir a
atividade de aerodesffio, que j5 funciona no loca[ hd praticamente 20 anos, devidamente atrtorizada pelo
Decreto 19.22911998, do Govemador do Distrito Federal corn registro/autorizagSo no DAC s corn escola de
pilotagem autorizada pela ANAC - Certificado no 348-ANAC-SSO/2012,

O Parque Burle Max deveria expressar a aptiddo de Brasilia para a inovagSo, o modemo e os esportes
de alto desernpenho, mantend6 o Centro Aerodesportivo e criando Sreas para Skate nas modalidades street
e half pipe, velSdromo, centro de desenvolvimento cientffico, artistico e cultural.

Se o govemo passa por grave situagSo econ6mica, deve buscar parcerias com a iniciativa privada para a
implantagSo e manutengEo do futuro Parque Burle Max, para que ele n6o entre nas estatlsticas dos parques
abandonados do Distrito Federal

Atenciosamente,

J uliana

?c.sr - ". 'u
Folha:
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Prezados Senhores,
Em atenq5o i consulta priblica sobre o Parque Burle Marx, entendo que n5o faz sentido excluir a atividade
de aerodesporto, que jdfunciona no locaI hd praticamente 20 anos, devidamente autorizada pelo Decreto
19.229/1998, do Governador do Distrito Federal com registr af autorizag5o no DAC e com escsla de
pilotagem autorizada pela ANAC - Cerrificado ns 348-AI\AC-ssolzo12,

O Parque Burle Marx deveria Brasilia para a inovagSo, o moderno e os esportes
de alto desempenho,

Se o governo.passa por grave situag5o econdmica, deve buscar parcerias com a iniciativa privada para
implantagSo e manutengSo do futuro Parque Burle Marx, para que ele n5o entre nas estatisticas dos
parques abandonados do Distrito Federal.

-_"- ,,__

Folha: 
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Em atengSo ) consulta prlblica sobre o Parque Burle Marx, entendo que nEo faz sentido excluir a atividade
de aerodesporto, que jd funciona no local hd praticamente 20 anos, devidamente autorizada pelo Decreto
19-229/1998, do Governador do Distrito Federal com registro/autorizagSo no DAC e com escola de
pilotagem autorizada pela ANIAC - Certificado ne 348-ANAC-SSO/2012,

O Parque Burle Marx deveria expressar a aptidSo de Brasilia para a inovagSo, o moderno e os esportes de

alto desempenho, mantendo o Centro Aerodesportivo e criando 5reas para Skate nas modalidades
street e half pipg, vel6dromo. centro de.desenvolvimento cientifico, artistico e cultural.

Se o governo passa por grave situagSo econdmica, deve buscar parcerias com a iniciativa privada para a
implantagdo e manutengio do futuro Parque Burle Marx, para que ele n6o entre nas estatisticas dos parqu6s
abandonados do Distrito Federal

,?Q
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Gostaria de prryr que o paque tivesse bibliotecas com escolinhas de arte corno na 106 sul, ou um gindsio
paru a pratica de gin6stica ol[mpica para a corninidade como o que existe no Col6gio Setor lste na L2 sul.
Gostaria de propor que o parque tivesse boas ciclovias e chunasqueiras como o Parque da cidade, quem
sabe uma escola de mrisica nos moldes do clube do choro, um grande anfiteatro de verdade para concertos
da orquestra sinfonica, e um grande play- ground com brinquedos alternativos, como os do CCBB, com
parede para escalada, pistas de skate, de bicicros.,.. em fim lugares que pudessem receberas pessoas em
eventos culturais. lsso 6 muito precdrio no parque da cidade, tudo ;nuito improvisado. Penso que no Burle
Max deveria ser algo mais bem instalado.

-.$..'* ?S
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Em atenSo i consuha p[blica sobre o Parque Burle Max, entendo que n5o faz sentido excluir a

atividade de aerodesporto, que j5 funciona no local hd praticamente 20 anos, devidamente
autorizada pelo Decreto 19.229/7998, do Governador do Distrito Federal com
registro/autorizag5o no DAC e com escola'de pilotagem autorizada pela ANAC - Certificado ng
348-ANAC-SSO/2A12,

O Parque Burle Marx deveria expressar a aptidSo de Brasflia para a inovagSo, o moderno e os
esportes de alto desempenho, mantendo o Centro Aerodesportivo e criando dreas para Skate
nas modalidades street e half pipe. velSdromo, centro de desenvolvimento cientifico. artistico e
cultural.

Se o governo passa por grave situagSo econOmica; deve buscar parcerias com a iniciativa
privada para a implantag6o e manutengio do futuro Parque Burle Marx, para que ele n5o entre
nas estatisticas dos parques abandonados do Distrito Federal.

FolhatF 
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Em atenq5o i consulta p[blica sobre o Parque Burle
Marx, entendo que n5o faz sentido excluir a atividade de
aerodesporto, que jd funciona no local hd praticamente
20 anos, devidamente autorizada pelo Decreto
1,9.229/1998, do Governador do Distrito Federal com
registro/autorizagdo no DAC e com escola de pilotagem
autorizada pela ANAC - Certificado pe 348-ANAC-
sso/20L2,

O Parque Burle Marx deveria expressar a aptidSo de
Brasllia para a inovagSo, o moderno e os esportes de alto
desempenho, mantendo o Centro Aerodesportivo e
criando Sreas para Skate nas modalidades street e half
pipe. vel6dromo. centro de desenvolvimento cientifico.
artistico e cultura!.

Se o governo passa por grave situaESo econ6mica,
deve buscar pa;cerias com a iniciativa privada para a

implantagSo e manutengSo do futuro Parque Burle Marx,
para que ele n5o entre nas estatlsticas dos parques
abandonados do Distrito Federal.

siv
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Cc: "estudoparqueburlemax@tenacap.df.gov.nr .LrirOiJrriueburlemax@tenacap.df.gov.ba

Seguem algumas sugest6es:

Retirada das instalagdes do DETRAN dentro da poligonal do Parque;

Desautorizagio da construgio do Centro Administrativo do Distrito Federal, como tamb6m a sede do

IBRAM que esti sendo proposta para dentro do Parque.

Instalaqio de Mrf dulos de Unidade de Recreagd o e Lazer com quadras poliesportivas, pistas, banheiros
e outros equipamentos.

Garantir acesso e circulaqio livre a todas is 6reas verdes do Parque

Priorizar, privilegiando, os pedestres e os ciclistas nas questbes de seguranga, acessibilidade e

mobilidade no interior do Parque;

Integrar as ciclovias do Parque com as rotas de mobilidade por bicicleta do DF;

Manter e melhorar as trilhas que cruzam o parque com iluminagio adequada e com piso pr6prio para
a 6re*

Criagio de espelhos d'6guu permanentes.

Prever estacionamentos para o parque.

Folha:-s.\ v " S.?
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Mensagem encaminhada 

-
De: "Rogerio Furtado" <rogerio.furtado@saIutemed.com.br>
Data:2114U2015 22:20
Assunto: Sugest6o edificio Libertate
Para: <estudoparaoburlemax @terracap.com. br>
Cc: "Diretoria AMONOR" <amonor.noroeste@gmail.com>

Acredito que o parque Burle Max deveria conter:
- 6rea com seleg5o de druores frondosas que se adaptaram bem ao cerrado e sio fcone do eixio.
- ciclovias amplas em volta do parque
- trithas de caminhada de interligagSo para pragas de conviv6ncia e ligar a Asa Norte e Noroeste.
- pragas temdticas para manifestag6es culturais.
- espaqos de com6rcio de servigos e produtos (FUNDAMENTAL uma parceria p[blico-privada) -
preferencialmente uma concessiondria para toda a gestSo das 6reas de exploragSo comercial para viabilizar
a padronizagSo e agilidade na resposta is necessidades da sociedade.
- espagos para parquinhos de criangas pequenas e tambdm adolescentes.
- lagoas perenes para uso de pedalinhos, caiaques e usos semelhantes.

Grato.

-

s i i," 83
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"Encaminho as sugestdes para Estudo Preliminar do Plano de OcupagSo do Parque de Uso Mriltiplo
Burle Marx:

d Retirada das instalagdes do DETRAN dentro da poligonal do Parque;

dDesautorlzagio da construgio do Centro Administrativo do Distrito Federal, como tamb6m a

sede do IBRAM que esti sendo proposta para dentro do Parque.

d lnstalagSo de iVl6dulos de Unidade de Recreagflo e Lazer com quadras poliesportivas, pistas,

banheiros e outros equipamentos.

d Garantir acesso e circulaqflo livre a todas is 6reas verdes do Parqde

d Priorizar, privilegiando, os pedestres e os ciclistas nas quest6es de seguranga, acessibilidade e
mobilidade no interior do Parque;

d Integrar as ciclovias do Parque com as rotas de mobilidade por'bicicleta. do DF;

d Manter e melhorar as trilhas que cruzam o parque com iluminagflo adequada e com piso
lpr6prio para a 6rea.

d Criagio de espelhos d'igua permanentes.

d Prever estacionamentos'para o parque."

Etc.....

.. . v". 8'{
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Venho, por meio deste, realizar algumas sugest6es para o Parque Burle Marx. Sugiro que seja criada pista
exclusiva para ciclistas com a finalidade de evitar acidentes. Sugiro, ainda, que seja proibido o com6rcio de
'bebida dlcoolica pelos eventuais estabelecimentos que forern aurorizados a funcionar dentro do parque.
Ademais, da mesma forma como ocore na Parque Olhos D'dgua, sugiro que seja dada ao parque um car6ter
de preservagdo do meio ambiente, permitindo-se que nele se instale t5o somente o que for indispensdvel
para a realizagda de atividades f[sicas porseus frequentadores. lsso, sem dfvida, vai ao encontro inclusive
do cardter ecoldgico do baino noroeste.

- - Atenciosamente.

Rr,*J 1 'qd,
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Seguem sugest6es para implantaESo no Parque Burle Max:

1) Maior numero de acessos ,

2) lnstalagdo de guaritas/postos policiais 24h;
3) Retirada do DETRAN de dentro do Parque;
4) lnstalagio de Unidades de lazer (corn banheiros, umidificadores como dos do Parque da Cidade,
chuveiros, aparelhos de gindstica, quadras poliesportivas, quadras de vOlei de areia etc.);
5) CriagSo de espelhos d'iigua permanentes;
6) lnstalag6o de telefones p[blicos (oreth6es);
7) lnstalag5o de pontos de energia alimentados por energia solar para carregamento de celulares;
8) InstalagSo de cdmeras de seguranga;
9) Areas de estacionamento; incluslve para bicicletas;
10) Se permitido, plantagSo de Srvores frutiferas (manga, jaca etc);
11)lnstalagSo de bebedouros ao longo das vias que cortam o Parque;
12) Desautorizaqio da construgdo do Centro Administrativo do Distrito Federal e da sede do IBRAM.

- 
--- --+
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Trago algumas sugest6es:
As ciclovias devern ser privilegiadas em relagio as vias automotivas.
Estag6es para 3a idade praticar atividade fisica.
Quadras pcliesportivas e t6nis, convdnio com o DEFER e UNB, oferecimento aulas de Modalidades
esportivas, auxiliando jnclusive na conservag5o e manutengdo das mesmas.
coRREDoR ECoLoGtco com o parque ecotogico da Agui Minerat.
Parque infantil
Policiamento A cavalo e com bicicletas

!r, -
g?
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- Retirada das instalag6es do DETRAN dentro da poligonal do Parque;
-DesautorizagSo da construgSo do Centro Administrativo do Distrito Federal, como tamb6rn a
sede do IBRAM que est6 sendo proposta para dentro do Parque
- lnstalagio de M6dulos de Unidade de Recreagio e Lazer com quadras poliesportivas, pistas,
banheiros e outros equipamentos.
- Garantir acesso e circulag6o livre a todas is 6reas verdes do Parque
- Priorizar, privilegiando, os pedestres e os ciclistas nas quest6es de seguranga,
acessibilidade e mobilidade no interior do Parque;
- lntegrar as ciclovias do Parque com as rotas de mobilidade por bicicleta do DF;
- Manter e melhorar as trilhas que cruzam o parque com ituminagio adequada e com piso
proprio para a 6rea.
- Griagio de espelhos d'igua permanentes.
- Prever estacionamentos para o parque."

'.E--

t.

6r,v n8
Folhe:

https://mail.google.com/mail/calu/Oi?ui=2&ik=sa4fc***r;"*=pt&search=inbox&msg=14ff5a6a00102e45&siml=14ff5a6a00102e45 1t1



DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM

Prezados (as).

Sou morador do Noroeste e tenho algumas sugest6es para o Parque Burle Max.

Sugiro a implantag,So de "pardais", faixas de pedestres e semdforos na via W7 ao lado do parque e tamb6m
na via que sai da Epia e se encontra com a viaW7, em frente ao Terminal Norte. lsto possibilitard acesso
mais seguro aos frequentadores do parque e ao motoristas. Atualmente, quase n5o hd sinalizagSo nestas
vias e a velocidade dos canos 6 enorme, colocando em risco os outros autom6veis e os pedestres que
querem ter acesso ao parque. Tamb6m sugiro que sejam instalados dois ou tr6s restaurantes de bom nfvel,
com vista para a vegetagSo do parque e para os lagos que serSo implantados no local. Sugiro a marcagdo
de pista de cooper (acompanhando as orlas dos lagos a serem instalados), com duas mSos de diregSo e
uma via exclusiva para ciclistas, skates e patins. Sugiro a instalagdo de equipamentos de alongamento e
exercfcios de barras ao estilo das PEC (Ponto de Encontro Comunitdrio). Sugiro que o parque seja cercado
e instalado aparato de seguranga, inclusive com seguranga ostensiva, paru a seguranga dos frequentadores.
Sugiro a instalagSo de postes de iluminagSo na extensdo de todo o trajeto das pistas de cooper dentro do
parque, para a maior seguranga dos frequentadores. Sugiro a implantagSo de estacionamento. Sugiro que as
pistas de cooper sejam largas para maior seguranQa.

Cordialmente.

ps
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Dugesloes:

- Priorizar o acesso a pedestres e ciclista em toda a extensdo do Parque.
- Planejar o acesso ao Parque por parte dos moradores do Noroeste, definindo locais/mecanismos de
travessia da via que passa entre o parque e o baino (veiculos em elta velocidade e em mdo dupla)
- Viabilizar o aproveitamento mdximo do parque para eventos e atividades p0blicas, permitindo a criagdo de
infra-estrutura simples, por6m eficaz, que possibilite o seu aproveitamento pela comunidade brasiliense (Ex.:
atividades cufturais, peguenas exposig6es, atividades para a famflia, m[sica, pic-nics, etc).
- lluminagSo na Srea de circulaEdo de pessoas
- Lagoas/fontes de modo a tomar mais agrad6vel o clima no interior do parque.

F gS
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