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:> dueroa oo parque 6urle Manx, venho extemar minhas posigoes:

- plantagSo de jardins, pomares e outras dreas verdes em complemento d vegetaq3o do cenado
- criagio de espelhos d'5gua permanentes
- retirada das instalag6es do Detran e do lbram dentro do parque
- instalagSo de quadras poliesporlivas, pistas de atletismo, ciclovias
- instalag5o de banheiros ptiblicos adequados
- construgSo de estacionamentos amplos
- ampliagSo e manutengdo das trilhas que cortam as 6reas verdes
- construgSo de quiosques e centros de alimentagSo
- construgSo de uma avenida para canos que ligue o Setor Noroeste com a Asa Norte

Agradego a atengSo e espero que considerem as sugestdes propostas.
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Prezados Senhores,

Visando contribuir com as ideias que possam deflnir nosso parque solicito considerar o

seguinte:

- retirar as instalag6es do DETRAN de dentro da poligonal do parque;
- n6o construir o Centro Administrativo do Distrito Federal no interior do parque;

- prever m6dulos de unidade de recreagSo e lazer com quadras poliesportivas, pistas,

banheiros e outros equipamentoi;
- garantir acesso e circulag6o livre a todas ds Sreas verdes do parque;

- priorizar, privilegiando, os pedestres e os ciclistas nas quest6es de seguranga,

acessibilidade e mobilidade no interior do parque;
- integrar as ciclovias do parque com as rotas de mobilidade por bicicleta do DF;

- melhorar o tragado das trilhas que cruzam o parque e instalar iluminagio adequada e com
piso pr6prio para a 6rea;
- criar espelhos d'igua permanentes; e
- prever estacionamentos nas 6reas externas do parque.

0nq \ - Lri/
Folha:
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Contribuigdo e gostaria de receber retomo com n[mero de protocolo e previsSo de resposta dos
questionamentos e sugest6es abaixo.

Primeiramente informo que morei de 2002 a 2015 nas quadras 216 e 214 da asa norte e com isso
acompanhei parte da estruturagdo do parque olhos d'5gua, que de fato apenas ficou bem acess[vel, a meu
ver, em 2002 embora jd existindo h5 alguns anos. Tamb6m acompanhei a estruturagdo da 214 norte, que
apenas avangou de fato quando a comunidade passou a exigir mais enfaticamente atendimento das
demandas. lncluslve atuei como lfder comunitdria.

Agora estou no noroeste onde adquiri uma unidade em 2011, com todas aquelas promessas que
dispensam comentdrios e que sabemos, infelizmente, que ndo foram cumpridas em vdrios pontos. Mudei em
fevereiro de 2015, pa.a a quadra 309 do noroeste, bloco B, com meu esposo e dois filhos de 7 e 1

ano. Temos eu e meu esposo acompanhado a comunidade desde entdo.

Dito isso passo as minhas sugest6es que sio frutos da minha viv6ncia, realidade de mie,
profissional, conhecedora da Asa Norte e moradora de um bairro novo.

1. Sugiro que a parte dedicada a reserva do parque seja distribuida ao longo do parque e ndo apenas
proximo as quadras 09 10 e 11 do noroeste. Pois faltard lazerpara as pessoas que moram na extremidade
norte do noroeste.

2. Solicito que seia verificada a viabilidade de as lagoas serem perenes.

3. H6 falta generalizada na asa norte e noroeste de diversSo para adolescentes. "

4. Sugiro que a sede do IBRAM n6o seja dentro do perimetro do parque.

5. O parque precisa ser sustentdvel. Como isso serd tratado, porque esta 6 uma drea muito grande e o
poder p[blico ndo disp6e de recursos financeiros suficientes para cuidar do parque. lsso estd sendo
pensado? Hd politica de adogSo de pragas? Parcerias com empresas? AdogSo de equipamentos? Outros?

6. E necessdrio preservar as trilhas usadas pelas pessoas que acessam o noroeste atrav6s do parque
(infelizmente grande parte pela falta de transporte publico adequado entre asa norte e noroeste), e melhorar
esses acessos com iluminagdo para proteger os cidadSos e evitar, roubos, latrocinios e estupros.

-J7.E necessdrio acessos cortando o parque em linha reta ligando a asa nofte e o noroeste, para
circulaqSo de automoveis e 6nibus, pois 6 grande o interesse de circulagSo em direqSo a w5 por familias
residentes no noroeste, pois 6 uma drea de escolas.

8. Onde estSo os estacionamentos para as pessoas que vio visitar o parque a partir do noroeste e asa
norte? Proximo as 5reas de recreagSo sio necessdrios estacionamentos e bicicletdrios. Os
estacionamentos situados no noroeste e na asa norte n6o tem condig6es de atender um parque t6o grande,
al6m de dificultar o acesso de familias e criangas, idosos e pessoas com limitag6es ffsicas.

9. Sobre o item anterior ainda, temos o exemplo do parque olhos d'agua onde os estacionamentos das
quadras ao redor jd est6o esgotados e n6o suportam a demanda, situagSo essa que dificulta a vida de
moradores e frequentadores.

10. Sugere-se ainda incluir no projeto um teatro de arena.

Folha: i
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Senhores, conforme projeto analisado,encaminho as sugest6es para Estudo Preliminar
do Plano de OcupaESo do Parque de Uso M0ltiplo Burle Max:

t. - Distribuir os 30% de vegetagio nativa nos tr6s setores do parque (com 10%
cada um), garantindo trechos de cerrado preservado em toda extensdo e ndo
apenas nas quadras 109, 110 e 111.

z. - lnstalagSo de M6dulos de Unidade de Recreagio e Lazer com quadras
poliesportivas, pistas, banheiros e outros equipamentos;

s. - Garantir acesso e circulagio livre a todas ds 6reas verdes do Parque;
+. - lntegrar as ciclovias do Parque com as rotas de mobilidade por bicicleta do DF;
s. - Manter e melhorar as trilhas que cruzam o parque com iluminag6o adequada e

com piso proprio para a 6rea;
o. - CriagSo de espelhos d'6gua PERMANENTES;
z. - Prever ESTACIONAMENTO para o parque;
a. - ConstrugSo de uma pista para trdnsito de carros (ida e volta), por dentro do

parque, que faga a ligagio entre o Setor Noroeste e a Asa Norte;
g. - ConstrugSo de pista para carros que contorne todo o parque;

10. - lnstalag6o de quiosques no interior do parque para venda de lanches r6pidos,
sorvetes, sucos e 6gua de coco, etc.

Atenciosamente,

ti -- S,[
Folha:
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uc. esruooparquebunemarx@tenacap.df.gov.br'' <estudoparqueburlemax@tenacap.df.gov.be,
"amonor.Roroeste@gmail.com" <amonor. noroeste@gmail.com>

ot:
..81. --. I"N.LJ

d Retirada das instalag6es do DETRAN dentro da poligonal do Parque;

dDesautorizagio da construgSo do Centro Administrativo do Distrito Federal, como
tamb6m a sede do IBRAM que est6 sendo proposta para dentro do Parque.

d lnstalagSo de M6dulos de Unidade de Recreagfio e Lazer com quadras
poliesportivas, pistas, banheiros e outros equipamentos.

S Garantir acesso e circulag6o livre a todas is 6reas verdes do Parque

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

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

d Manter e melhorar as trilhas que cruzam o parque com iluminag5o adequada e

d CriagSo de espelhos d'69ua permanentes.

fl Prever estacionamentos para o parque."

Aldm. das sugestdes ocimo :

- Construgdo de umo pisto pora trdnsito de corros (ido e volto), por dentro.do porque, que foga
o ligogdo entre o Setor Noroeste e a Asa Norte.

- ConstruEfio de pista para carros que contorne todo o parque.

- lnstalaqSo de quiosques no interior do parque para venda de lanches riipidos, sorvetes, sucos e

Sgua de coco, etc.

[mailto:viverdqifeE:jdggalas'do- ---- .

.OBATO
Enviada em: terga-feira,22 de setembro-dE20f5-1028, 

--Para: GRUPO VIVERDE
Assunto: CONSULTA PUBLICA PARQUE BURLE MAX
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Boa tarde

Tendo sido meu TCC em Educaqao Ambientat, gostaria de sugerir atgumas ag6es que poderia

ser reatizadas no Parque Burle Marx.

- preservaq6o da nascentes que ainda estiverem por t6 com instataqSo de chafarizes;

- teatro de arena para apresentaq6es teatrais e musicai;

- espaqo para a reatizaqio de feiras gastron6micas e/ou manifestaqoes p[bticas e

comemorativas, feira do troca (escambo);

- orquid6rios;

- cafeteria ou restaurante abrindo somente nos finais de semana e feriados;

- [oca[ para educadores ambientais ministrarem aulas e oficinas aos mais carentes para

sensibitiza(io ambientat;

- cictovia ao longo do parque;

- pista de skate e pr6tica de esportes radicais;

Espero ter ajudado.

Fotha.: " 100
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. Boa tarde,

moro na quadra 309 do setor noroeste, ainda em construgdo e tenho algumas duvidas em relagdo ao projeto
do parque, a saben

. i) se no interior do parque somente poder6 circular PEDESTRES e CICLISTAS, qual a solugdp que ser6
dada pelo Estado para a previsdo de transito ca6tico que inevitav.elmente oconerS, uma vez que ndo estd
prevista a ligagSo entre o Noroeste e a Asa Norte por meio do Parque? Lembro que quando da divulgag5o da
irhplantagSo do Parque, tal impetiitivo para veiculos nio foi divulgado. 

t

ii) como serd o desenho arquitet6nico das pragas? o que elas contem plardo?

iii) haverSo vestiSrios? quantos?

iv) o que ser6 construido nas unidades de lazer e recreqgSo?

v) que tipo de comercio ser6 permitido?

vi) por qual motivo o pr6dio do IBRA.N n6o estd previsto ao lado do DETMN, visto que a ideia 6 diminuir os
impactos ambientais no parque? como ocorrerd o acesso dos funciondrios do IBRAN ao seu local de
trabalho, considerando o proibitivo de veiculos dentro do parque?

vii) foi realizado algum estudo para se chegar ao n(mero de estacionamentos previstos, a fim de se evitar o
' que ocone nas quadras residenciais proximas ao parque ecol6gico olhos d'agua?

Aguardo os esclarecimentos acima solicitados.

Cordialmente,

:-Eivrera, na SQNW 309.
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d Retirada das instalagdes do DETRAN dentro da poligonal do Parque;

dDesautorizagi,o da construgio do Centro Administrativo do Distrito Federal, como tambr!,m a

sede do IBRAM que est6 sendo prcposta para dentro do Parque.

d) Instalaqio de M6dulos de Unidade de Recreagio e Lazer com quadras poliesportivas, pistas,

banheiros e outros equipamentos.

d Garantir acesso e circulagio livre a todas irs 6reas verdes do Parque

d Priorizar, privilegiando, os pedestres e os ciclistas nas questdes 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 iluminagio adequada e com piso
pr6prio para a 6rea.

d Criaqio de espelhos d'6gua permanentes.

d Prever estacionamentos para o parque."

,!r. . 1e2
Folha:
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Sou moradora do Luana Gongalves e gostaria de saber onde estd a pista de canos que ligaria o Noroeste d

Asa Norte.
N6o consegui visualizar no projeto e acho que ol€nsito no Noroeste jd esta dif(cil em certas horas do dia,
Essa abertura entre um bairro e outro seria urna altemativa de rota para muitas pessoas, o que aliviaria o
trAnsito para todos que ali passam.

Espero que manienham o projeto original e construam essa irnportante ligagSo entre Asa Norte e Noroeste.

rolhfl:' - 1{13
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Seguem sugest6es para o parque Burle Max:

1-) Cinco entradas de acesso e ligagdo do setor noroeste para a asa norte. O bairro foi vendido pela
localizagSo e pela acessibilidade a asa norte e ao eixo Monumental, entSo cumpre a tenacap que vendeu os
lotes proporcionar essa integragSo;

2-) Posto Qe policiamento/seguranga fixo nos moldes do parque de Aguas Claras, com seguranga24 horas;

3-) Se posslvel monitoramento por cdmeras para propiciar seguranga aos frequentadores e prevenir a agio
de criminosos;

4-) Plantio de drvores frutfferas;

5-) of) Retirada das instalag6es do DETRAN dentro da poligonal do Parque;

dDesautorizagdo da construgio do Centro Administrativo do Distrito Federal, como tamb6m
a sede do IBRAM que estd sendo proposta para dentro do Parque.

fl lnstalagdo de M6dulos de Unidade de Recreagfro e Lazer com quadras poliesportivas,
pistas, banheiros e outros equipamentos.

f, Garantir acesso e circulagdo livre a todas is 6reas verdes do Parque

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;

# Manter e melhorar as trilhas que cruzam o parque com iluminagio adequada e com piso
pr6prio para a 6rea.

d Criagio de espelhos d'6gua permanentes.

Cr Prever estacionamentos para o parque."

Etc.....

nr
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Ger6ncia de Projetos e Programas Sustent6veis Terracap - DF

tn:
Prezad@s Senhores, Folha:

Em decorr6ncia da consulta publica divulgada em2810812015 no site do lnstituto
Brasilia Ambiental- IBRAM contendo o Estudo Preliminar do Plano de Ocupagdo
(EPPO) do Parque de Uso Mtiltiplo Burle Marx, apresentamos a seguir as nossas
sugest6es, a fim de contribuir com a andlise dessa equipe.

Esclarecemos que para efetuarmos o nosso opinamento analisamos o memorial
descritivo disponibilizado por essa entidade e comparamos que os modelos adotados
pelos melhores parques urbanos do mundo. Nesse caso, atentamos para a relaEdo de
melhores parques urbanos divulgada pelo jornal britinico The Guardian, em 2015, o
qual classifica o Parque lbirapuera como o melhor parque urbano do planeta, seguido
de: Buffes-Chaumonf (Paris); Boboli (Florenga); High Line (Nova lorque)
Landschaftspark (D uisburg-N ord ) ; H ampstead H eath (Londres); P ark Giiell
(Barcelona); Summer Palace (Pequim); Olmsted Parks (Louisville) e Birkenhead Park
(Merseyside).

Destaca-se que o lbirapuera, alem das ciclofaixas, bicicletdrios, quadras, campos de
futebol, parques infantis, pistas para corridas e espagos com aparelhos parafazer
gindstica, conta com lanchonetes, Sreas de estar, parque infantil, multimfdia, ainda
oferece uma ampla agenda cultura. As atividades acontecem nos Pavilh6es de
Exposig6es e no Japon6s, nos Museus Afro Brasile no de Arte Moderna, na OCA,
dentre outros. E de f6cil acesso por meio de transporte pfblico e de ciclofaixa de lazer.
Alem de preservar a natureza. Um dos diferenciais do referido Parque 6 o hordrio
estendido ediver.sificado, o que possibilita o uso pela populagSo de forma mais
continuada ,'e a realizagSo de atividades diariamente.

ObseryamOs_que_as pre-mlss,a,s descritas no memorial reforgam o Parque Burle Marx
como r+m.eintr-rrSeverde,..conforme definido no Decreto 12.24911990 e tamb6m
apresenta fundamentagSo teorica consistente, dando evidencias que se busca um
espago urbano para agrupar a populagSo em meio d natureza, atentando-se para a
preservagSo do cerrado. Todavia, ao avaliarmos a proposta descrita no mesmo
memorial e o projeto apresentado, nio identificamos as caracterfsticas necessdrias
para que o Parque Burle Marx seja considerado um cinturSo verde em Brasilia e nos
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pareceu com baixa inovagSo e sem atentar para que as PESSOAS sejam priorizadas,
ferindo, no seu nascedouro, uma das premissas propostas.

Dessa forma, listamos as nossas considerag6es:

. Compreendemos que o aproveitamento da pista de pouso 6 fundamental, a fim de
se evitar mais impacto ambiental. Mas nao como espago cultural, uma vez que o
asfalto deixa o ambiente quente, requerendo ar condicionado, dentre outros
necessidades. Recomendamos que seja adaptado para pista de multiuso voltado para
o esporte, tais como: skate, patins, aeromodelismo, etc;

. Os eqpagos de lazer encontram-se distribuldos de forma linear e ao redor do
Parque. E recomend6vel que estejam ao longo de todo o Parque e n5o apenas
"beirando" as cercas. Tamb6m 6 fundamental que possuam equipamentos
diversificados e mais inovadores, como anfiteatro, concha acfstica, espago para
danga, realizagdo de palestras, meditagSo, pr6ticas de yoga, gindstica, etc;

. Tambdme tmportante que na eonstrugSo desses espagos sejam utl]izados
materiais socioambientalmente adequados e que haja olratamento de resfduos da

Z
construgSo. E recomend6vel o uso de reuso da Sgua da chuva e de placas
fotovoltSicas para geragSo de energia nesses equipamentos;

o Ao citar a Rambla - Barcelona - como refer6ncia, compreendemos como
inadequada, uma vez que estamos falando de um parque urbano e n5o uma rua de
lazer ou mesmo de com6rcio. Dessa forma, a nossa sugestSo 6 que a drea de
com6rcio ndo seja concentrada num local, mas espalhada no Parque. E que nio seja
instalada numa das entradas principais do Parque;

;,",il'J?3ffi ;9"I3;:fl:#n5j3lfl tfl :::i:J,lX',*,X?::ffi :J*::'J$ jJfl tT:"J,"
Objetiva-se evitar o uso da agua da CAESB, como 6 o caso do Parque da Cidade,
onerando financeiramente o projeto. Sugerimos que seja realizado um sistema de
drenagem com a finalidade de integrar as nascentes e criar espelhos d'5gua, como
nos Jardins da Promenade Plant6e, em Paris, por exemplo. Caso n5o seja viSvel
manter essas lagoas, como aqui mencionado, n5o 6 ideal cobrir com cimento. A
experi6ncia aponta que esse tipo de solugSo se torna, mesmo coberto, um criadouro
de mosquitos, insetos. (Ver livro: De Areas Degradadas a Espagos Vegetados.
Patricia Mara Sanches. Ed. SENAC);

. . A propostade colocar t0nel para tr6fego de bicicleta, nos pareceu uma obra de

. lelefante branc6g-,"ou seja, fara6nica e sem uso efetivo. Al6m de construgSo cara,
... apresenta elevada vulnerabilidade de seguranga para.os usudrios, J6 temos bons
::" - ' : ".- 'exemplospara n5oadog5o desse tipo de tunel em Brasilia. E tambem 6 impactante

ambientalmente, pois precisa de iluminagSo continuada. A solugSo para essa 'parte

demanda mais estudo de especialistas em mobilidade urbana e engenharia. Tamb6m
demanda mais estudo e avaliagdo do transporte de 6nibus interligando a Asa Norte e
o Noroeste;
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o Q Burle Marx 6 um parque urbano e pela sua localizaeeo, fica evidente que n5o
este conectado com um fragmento maior, como por exemplo o Parque Nacionalde
Brasilia. Nessa perspectiva, compreendemos que nao faz sentido fazer uma erea
concentrada para a preservagSo ambiental ou regeneragSo, pois al6m de nao alcangar

, o objetivo de efetiva recuperagSo do cerrado, deixa o ambiente mais vulnerSvel do
ponto de vista de seguranga flsica, uma vez que se encontra proxima a pistas rdpidas,
podendo se tornar um espago facilitador para que a viol6ncia ocorra (estupros, por
ex.). Vale destacar que a 6rea destinada ao Parque Burle Marx demandard elevado
investimento de recuperagSo, pois, no momento, encontra-se degradada e com sinais
de erosSo em vdrias partes. Assim, sugerimos que a reserva seja descentralizada em
forma de ilhas e com formato de paisagens diferentes (cerrado rupestre, cerrado
tfpico, mata/floresta de galeria, dentre outros). Que tamb6m seja formada uma cortina
verde colocando pomares e estimulada as hortas comunitdrias/urbanas. lsto reduz o
ru[do, o odor desagraddvel, atrai pdssaros e integra a comunidade;

. Os moradores de Brasilia e seu entorno usam, predominantemente, carro como
transporte e n6o podemos nos esquecer desse modelo de locomogSo. Por isso a
necessidade de se criar bols6es de estacionamento no parque, evitando-se a invasSo
de carros nas quadras adjacentes;

. Quanto ao mirante, achamos interessante que seja colocado, desde que fique na
parte alta do Parque;

. Colocar bebedouros, lixeiras, pois n6o identificamos esses tipos de equipamentos
descritos no projeto;

r A sede do IBRAM, no nosso entendimento e mesmo que prevista em Decreto,
ndo agregard valor ao Parque. Pelo contrdrio, gerarS custo desnecess6rio, uma vez
que o GDF acaba de construir uma Cidade administrativa, onde o IBRAM poder6 ter o
seu espa9o.

Tendo em vista a elevada expectativa para a implantagSo do Parque Burle Marx, bem
como o longa espera que a populagSo de Brasilia tem vivido, sugerimos que a sua
construgSo seja realizada por meio de uma PPP (Parceria P0blica Privada), sendo os
resultados monitorados por um comit6 gestor que envolva os moradores do Noroeste
e da Asa Norte, integrados com o poder publico, fortalecendo a governanga do
territ6rio.

Agradecemos a essa equipe pelo lanqamento da consulta p0blica em comento e,
como moradores do Noroeste, explicitamos que temos muito interesse em continuar
contribuindo para que Brasilia receba um espago que possa se tornar o melhor
Parque Urbano do Planeta num futuro proximo.

Cordialmente

Gtig$\)
Folha; tS o-
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Prezado respons6vel,

Encaminho, no arquivo em anexo e transcrito ao final desta, minha manifestaqdo pessoal acerca da consulta

p[blica a respeito do Parque Burle Max.

Pego a gentileza de acusar o recebimento.

Cordialmente,

Filho

ManifestaqSo pessoal para a Consulta Priblica Online do Parque Burle Max'

Tal atitudeEm primeirO lUgaf, OafabeniZo O lnStltUtO BfaSilia ArnDtGntal DOI DrOmOVer esla auqtertuti, uuuttua' I dr ar

eproVaoeespirito@dadederecebercriticas,Aposleromemoria|descritivoea
planta geral apresentados ao priblico no sitio do IBRAM, passo a tecer meus comentdrios. Fago votos de

br" ""ju, 
ate.ntamente lidos, pois foi consider6vel o esforgo para tec6-los-

Conforme a propria equipe que assina a proposta preliminar, composta exclusivamente por arquitetos e

t6cnicos em'edificag6es, trata-se de trabalho "previo e, de certa maneira primitivo". Dessa maneira, deve ser

encarado como um esboco de uma intencSo, nas palavras de seus proprios autores.

Sem desmerecer a capacidade da equipe autora do projeto, advirto que a relatoria de um trabalho como esse

nao deve ficar restrita a discussao aiquitet6nico-urbanistica, mas deveria incluir aspectos ambientais, com

ecologia;aspectosdoscostumeS,comcontribuig5o
da antropologia, bericomo aspectos gerenciais, com a contribuigSo da administragio e do direito.

A consulta ao Art. 2o do Decrelo no 12.249/1990, que criou o Parque Ecol6gico Norte, nos permite

contemplar os equipamentos considerados obrigat6rios em sua implantagSo, a saber:

Art. 20 - O Parque Ecologico Norte compreender6, obrigatoriamente:

I - implantagdo de Parque Zoobot6nico, composto de:

a) drea de cerrado Preservada;

b) ref[gio para p5ssaros;.

c)viveiro de 6rvores nativas do cerrado;

ll - construgSo do Museu de Hist6ria Natural do Cerrado;

lll - construgSo de trilhas ecol6gicas e ciclovias;

lV - construgSo de Area de Esportes e Lazer;

V - implantagSo de Ala dos Estados;

https://mail.google.com/mail/calut1l?ui=2&ik=5a4fc44*gu1"rry=pt&search=inbox&msg=150023d858c7fu18&siml= 150023d858c7fb18
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Vl - construgao da Sede da Secretaria do Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia do Distrito Federal -
SEMATEC.

Segundo os autores do memorial, e necessdrrio revisar os itens de programa obrigatorios. A proposta
preliminar apresentada contempla os seguintes itens:

a) implantag6o de parque zoobotAnico

b). construgSo de Sreas de esportes e lazer;

c) construgSo de trilhas ecologicas e ciclovias;

d) 6rea de cerrado preservada

e) construgSo da sede do IBRAM (em substituigSo d SEMATEC, hoje reestruturada)

f) Centro de Cultura e Atividades (promogio de m0ltiplas realizag6es, internas e externas, com
possibilidade de arrecadagSo de recursos para manutengdo do parque.

EstSo ausentes, portanto, desta proposta a implantagSo das Alas dos Estados e a construgSo do Museu de

Hist6ria Natural do Cerrado. Considero fundamental iustificar essas aus6ncias frente d populagdo. De fato, a
potencial cessdo de 27 6reas com dois hectares cada, totalizando at6 54 hectares, ou um quinto da 6rea
total do parque, para compor as Alas dos Estados seria modelo interessantissimo para viabilizar a gestdo de
6rea tdo grande. Falarei mais desse assunto adiante. Por sua vez, a construgdo do Museu de Historia
Natural do Cerrado agregaria em muito o valor social desta 5rea.

H6 um sentimento vago entre as pessoas, no qual espera-se que o parque Burle Max seja uma esp6cie de
"espelho" de seu irm6o, o Parque da Cidade, na Asa Sul. Vis6o muito problem6tica, pelas raz6es que
passarei a apresentar.

O maior oroblema do Parque Sarah Kubitschek 6 sua enormidade. Tem cerca de 420 hectares de drea,
quase o dobro do Burle Max. Hoje, apenas pequena parte de sua drea 6 ativamente usada pela populagdo
do DF, notadamente aquela porgSo situada nas adjacdncias da Nicol6ndia e algumas poucas ilhas de uso
em meio ao abandono. Ha tempos as familias foqem dessas dreas do Sarah K. pois elas t6m sido ocupadas
por delinquentes devido ao abandono e desuso.

Teria a administracSo do GDF caoacidade de manter e assequrar 6rea t6o qrande como os mais de 240
hectares do Burle Man? Tenho fundadas razbes para duvidar, haja vista o que tem acontecido com o Sarah
Kubitschek nos 0ltimos anos.

O IBMM mant6m um parque que 6 um sucesso. Trata-se do Parque Olhos d'Agua, que ocupa o que seriam
as superquadras 412 e 413 norte. Tal parque, criado em 1994 por ato do Governador mas efetivamente
implantado somente apos o surgimento de um movimento comunitdrio em 200'1, tem uma pequena drea de
21 hectares. Pequena, mas suficiente para abrigar uma variedade de espagos com grande valor cultural e

ambiental.

Curitiba, cidade que se tornou famosa por seus belos e muito visitados parques urbanos, 6 um exemplo
nesta questSo. Seus principais parques: Bosque PolonOs (4,6 hectares), Barigtii (140 hectares), Parque das
Pedreiras (10,3 hectares) e o Jardim Bot6nico (24,5 hectares), entre outros, t6m dreas muito menores do,que
o parque Burle Max, e porte mais assemelhado ao Parque Olhos d'Agua.

Desejamos um latif0ndio abandonado no seio da Asa Norte? Tal 6 a situagSo de hoje e, temo, persistir6
mesmo ap6s a implantagSo de um oarque Burle Max que ndo leve em consideragSo o oue acontece nesta
cidade. Que n6o lbve em conta que 5reas sem vigilAncia se tornam, no minimo, palco de queimadas,
podendo muitas vezes se tornar ambiente de criminalidade e inseguranga. Que n6o tenha presente o
costume do brasileiro, e n6o do espanhol, do novaiorquino ou do londrino, por mais que se admire aquelas

https://mail.google.com/mail/calul0llui=2&ik=5a4fc440f0&view=pt&search=inbox&msg= 150023d858c7fo18&sim l= 150023dB5Bc7fb1B
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Um plano de implantagao do Burle Max tem que privilegiar seu modelo de qest6o: quem sere responsevel
pelo qu6 e de onde virSo os recursos necessdrios. Tem que privilegiar a sequranca p0blica: estabelecer
como sere a protegdo dadrea, a disciplina de uso, e quem serd responsSvel porexecutS-la. Meio ambiente
nfio 6 apenas a natureza: meio ambiente 6 natureza e cultura! N5o existe plano de protegSo ambiental
efetivo que n5o leve em conta os cosfurnes e a protegdo do homem que interage com a nalureza.

Por estas raz6es, a titulo de contribuigdo, sugiro oue os quase 300 hectares da 6rea destinada ao Burle
Marx seiam partilhados em multiplos usos. Dessa forma, torna-se mais viSvel a gestio dessa 6rea, bem
como permite-se assegurS-la, sem prejuizo das premissas do Decreto que a criou.Para tanto, relembro
algumas destinag6es contidas no proprio Decreto citado e no Estudo de lmpacto Ambiental da Terracap para

o Noroeste:

a) Ala dos Estados, com o plantio de espdcies arbustivas de cada Unidade da Federagdo, conforme
preconizado no Decreto no 12.24911990;

b) ManutenqSo do uso da pista de pouso da APUB, rarissimo exemplar de aeroclube em atividade no
Brasil, com importantes atividades culturais que beneficiam a sociedade brasiliense;

c) RecriagSo do Camping Club em seus limites;

d) Cemit6rio norte, conforme citado no EIA do Noroeste.

Por fim, apresento um conjunto de sugest6es e opini6es.

. Rejeito e considero absolutamente inviSvel uma proposta de t0nel rodovi6rio sob o parque. Seu prego

seria proibitivamente alto, face outras prioridades para o trAnsito do DF, al6m de promover insuportSvel
passivo ambiental.

o Concordo com a perenizagdo das bacias de contengSo. Entretanto, 6 necess6rio que seu nivel d'6gua
seja vari6vel, de modo a permitir sua fungdo de contengSo de cheias, que tanto afligem a Asa Norte por

ocasiSo das chuvas fortes.

. O parque deveria abrigar um destacamento da Policia Militar Ambienta!, talvez mesmo uma
companhia ou batalhSo. lsso ampliaria as condig6es para estabelecer boas condig6es de seguranga, al6m
de criar condigSo logistica adequada para suas atividades, em local proximo ao Parque Nacional de Brasilia,
ao Parque Olhos d'Agua e outras 5reas protegidas por essa corporagSo.

. Seu uso, como no caso do Olhos d'Agua, deve ser diurno. Apenas partes destinadas a atividades
culturais, devidamente delimitadas por cercas, poderiam ser frequentadas d noite.

Brasilia, DF, 24 de setembro de 2015.

La6rcio de Oliveira e Silva Filho, brasileiro, casado, natural de Santa Maria/RS, CPF no 895.898.401-59,
t[tulo eleitoral no 13929852020, eng. civil e moradorda superquadra 309 do Setor Noroeste.

g1 Manifestagio pessoal para a Gonsulta P0blica Online do Parque Burle Marx.docx
' 22K
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A fim de melhorcompreendera proposta apresentada pelo IBRAM, solicito respostas ou informag6es
complementares is seguintes quest6es:

- Foram consideradas, no Parque, a continuidade em diregdo ds quadras 900 da Asa Norte das 6 (seis)
ciclovias projetadas no Setor Noroeste que incidem perpendicularmente ao Parque. atravessando a Av. W-7,
nas alturas das SQNW 111, 110/109, 1081107, 1061105, 1041103 E 102?
(Considerag6es: seria um incentivo ao uso da bicicleta, "tambem como transporte", a
ligagSo mais curta possivel entre o setor Noroeste e as Av. W-5, W-4 e W-3, pois o Setor
Noroeste utiliza, principalmente, o transporte coletivo, o com6rcio e os estabelecimento
de ensino localizados nessas avenidas. Assim, os carros poderiam ficar mais tempo nas
suas garagens.)

- Como sereo tratadas as trilhas recentemente inauguradas pelo Governador do DF?
(Considerag6es: ressalte-se que elas foram abertas espontaneamente pela passagem
das pessoas que necessitam, diariamente, acessar a Asa Norte, particularmente,
empregadas domdsticas, estudantes, empregados do com6rcio local e operdrios em
geral.)

- Como ser6o as ligagOes (ruas) para veiculos automotores do Setor Noroeste com as quadras 900 da Asa
Norte? EstSo previstas no projeto que o IBRAM pretende levar em execugdo? Seria uma ligagSo para
automoveis e outra para coletivos? Ambas seriam subterrdneas ou em forma de trincheira? Hd estudos de
viabilidade t6cnica e econ6mica?
(Considerag6es: seria uma forma de atenuar o possivel congestionamento nas poucas entradas previstas
para o Setor Noroeste. Duas delas dependem da retirada dos indios, que ganharam o direito de permanGncia
em 1a instdncia, e da construgSo de dois viadutos, tudo isso enquanto a populaqSo aumenta diariamente.
Essas ligag6es facilitardo tamb6m o acesso dos moradores da Asa Norte ao Setor Noroeste e aos mais
diversos pontos do Parque Burle Max. Diminuindo-se a distAncia a ser perconida, diminui-se, tamb6m, os
congestionamentos e a emissSo de poluentes. O Setor Noroeste, hoje, conta, apenas, com 20o/o da
populagSo eloh do com6rcio previstos, mas j6 apresenta, em alguns hor6rios, problemas notrAnsito intemo
e no entorno. )

Folhr: ln-S
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ro, aryurrraD 1Ju1a5,

verdadeiros tanques:

- Na pSgina 8 do EPPO consta:

As lagoas de retenqdo do sistema de drenagem do Setor Habitacional )iaroeste, deterdo. necessariamefite, serem

perenizadas; com a cfiaqdo de espelhos d'dgua - pewwnentes e com o garantia da qualidade da agua -, atividades
de lazer e contemplagdo poderdo ser desenvolvidas no local, converiendo a in-fraestntturq em equiparnento de uso

prtblico.

Efetivamente, o que este escrito 6 necessdrio. Seria desastroso o contrerio, pois essas bacias de contengSo
de dguas pluviais comprometem parte expressiva da 6rea do Parque- -

Mas, hd estudo de viabilidade t6cnica para tornar essas lagoas perenes? E quanto ir.profundidade
de 2 delas, parecem perigosas ao uso do priblico? Seria ambiental e economicamente sustent6vel?
E a qualidade da 5gua, as eguas de enxurradas seriam tratadas? De onde viria dgua em

quantidade suficiente para vencer a evaporagao, principalmente, no perlodo da seca?

frhr, Tl
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uvrrwr(r./ I sopustas ou lrllormagoes COmplementafes:

- Quais seriam os equiparnentos mais significatit'os destinados as atividades culturais. de la:er e

recreaqdo previstos "ao longo desse eiro norte-sul". referidos no final da pa-eina 5 do EPPO- da

presente Consulta?

(Sugestdo: constar no site da Consulta informagdes mais concretas e de mais fdcil cdmpreensdo para que a populaqdo

consultada possa opinar.)

-No final da prigina 7 do EPPO, da presente Consulta, refere-se a 3 grandes pragas. Seria possivel constar do iite uma

descriqdo mais detalhada das mesmas, bem como seus respectivos croquis?

- Qual a composigdo dos M6dulos de Unidade de Recreaqeo e Lazet?

Por exemplo: quantidade e tipos de quadras, pistas, banheiros e outros equipamentos? Haverd outra consulta priblica

para definiJos?

- N6o se v6, no croquis, estacionamento junto ds Unidades de Recreagao e Lazer do lado do Setor

Noroeste. Seria devido ir escala do croquis?

(Comentiirio: considerando que a vivificagSo da W-7, proporcionada pela proximidade dos pr6dios

e pela circulagSo de veiculos e pessoas, deva ser bem superior a da W-6, onde se vO

predominantemente os fundos dos seus pr6dios, 6 de se esperar que o lado Oeste do Parque (W-7)

seja mais seguro, tendo como consequ6ncia um.maior afluxo de visitantes e, assim, a ocupaqdo dos

estacionamentos das suas proj eg6es.)

Como sugestSo inicial, poder-se-ia estudar a viabilidade de se colocar 5 em vez de 4 (previstas no croquis) Unidades

de Recreagd o e Lazer, ficando cada uma o mais pr6ximo possivel de um com6rcio local (onde a circulagSo e o

estacionamento de veiculos 6 mais facil (inclusive, parada de 6nibus), diluindo-se, assim, um possivel problema.

Isso sem alterar o lado Leste do Parque.

Folha: t 10

- Como est6 no croquis, a populagdo das SQNW 111, 110, 109, 311, 310 e 309, a16m das quadras

500, teriam ir sua frente, apenas, 6rea de preservaqeo.

Sugestdo: atenuar esse descompasso, computando-se os 30% (ou mais) de vegetaqdo nativa,
previstos em lei, em outros setores do Parque emvez de apenas na pafie Norte como est6 no

croquis proposto. A16m disso, pode-se recompor as 6reas degradadas.

(Comentririo: por n6o dispor das generosas faixas de terrenos arborizados e gramados, comuns em

quase todos os bairros de Brasilia, a populagSo do Setor Noroeste (prevista em 40.000 pessoas)

acorrerl, diariamente, para o Parque Burle Marx. A criagSo do Setor de Habitagdes Coletivas
Noroeste, pelas raz6es acima, concebido para ser um bairro-parque (a ele integrado), possibilitou a
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expanseo do Parque de l75,hapara280 ha, aproximadamente. Uma melhor distribuiqdo das

Unidades de Recreagdo e Lazer evitar6 o que est6 na proposta apresentada, ou seja, que parte da
populag6o tenha que andar cerca de 2 (dois) Km para acessar a Unidade mais ao Norte. E

imperioso pensar nos idosos (vis6o de futuro), nas m6es com criangas pequenas e nos portadores
de n6cessidades especiais, que, tamb6m, gostariam de tisufruir do parque. Se temos um parque e

- um bairro nascendo simultaneamente, seria il6gico ndo faz€-los integrados e atenuar os problemas
jri visualizados?)
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Folha 11 :
Prezado IBR{M,

Em atendimento i consulta ptblica referente ao Parque Burle lvfarx. seguem minhas sugest6es e

opinides pessoais:

1) Manutengdo de via por dentro do Parqtre.

A retirada dessa via de escoamento de veiculos prevista no projeto original do Setor Noroeste
poder6 causar transtornos irreversiveis ao Noroeste, considerando a perspectiva natural de
aumento do nrimero de moradores, trabalhadores e visitanles que transitaram todos os dias pelo
bairro, seja por meio de transporte particular ou priblico. E preciso avangar nessa questSo.

Inclusive j5 existe um pista segregada de transporte priblico aguardando a frnalizagdo das obras.

2) Aumento do nfmero de estacionamentos no Parque.

O fluxo de pessoas e veiculos que utilizario o Parque tende a crescer exponencialmente e
proporcionalmente dL conclusSo das obras dos pr6dios residenciais e comerciais do setor, de modo
que uma pequena quantidade de vagas nos estacionamentos do Parque para os seus visitantes
poder6 resultar nautllizagdo das vagas existentes nas superquadras do bairro, seja comerciais ou
residenciais, causando "o caos" nas quadras mais pr6ximas ao parque, Vide o Parque Olhos
D'agua e Parque Ecologico de Aguas Claras. Uma sugestdo seria aumentar o nrimero de vagas nas

cercanias dos centros de convivOncia, podendo ser utilizado o mesmo padrSo ecol6gico do bairro,
com blocos intertravados para facilitar o escoamento de 6gua da chuva at6 o lengol fre6tico.

3) Mudanga do local da futura Sede do IBRAM para o local onde funciona o "aeroporto" do
bairro.

Justificativa: Interesse priblico e proximidade do complexo administrativo do Buritis. Em que pese

ser uma construgdo que dificilmente saira do papel em virtudg da atual realidade de restrig6es
orgamentSrias gos governos, o local escolhido pode complicar o trAnsito da Asa Norte e a vida dos
usu6rios do servigo, em virtude da total aus6ncia de transporte priblico na Lrea, Sem contar a

distdncia do complexo administrativo do Buritis, que vai gerff mais gastos operacionais. No mais,
vai prejudicar os moradores da Asa Norle que frequentardo o parque, por estar locahzada em um
dos principais acessos do Burle Marx.

4) O Parque Burle Marx certamente ser6 utilizado por toda a populagio do Distrito Federal, em
especial a populagio da Asa Norte, Lago Norte, Setor Noroeste, de modo que serS necess6ria
infraestrutura adequada a essa elevada demanda. Sugito o aumento e incremento da estrutura dos
centros de convivOncia do Parque Burle Marx, com a construgdo de mais quadras de esporte,
equipamentos de gin6stica (como barras frxas, paralelas, alongamento, pragas, quiosques,
banheiros, bebedouros, parquinhos infantis, bancos, etc.

5) Retirada do estacionamento do DETRAN pr6ximo ao Parque e inclusdo dessa arca na poligonal
do parque. Ndo tem l6gica um espago que contamina o solo com gasolina, oleo, femrgem, etc,
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dentro de um "parque ecol6gico". Isso 6 loucura! O ideal seria a imediata retirada dos carros, mas

neste momento, a previseo do espago dentro da poligonal do parque, intitulada como "futura
expansdo" j6 seria um avango.

6) Sugiro a criagdo de uma 6rea exclusiva para crianqas. no estilo do Parque Ana Lidia. O Parque

Burle Marx certamente ser6 utilizado por toda a crianqada do Distrito Federal, como ocorre hoje
com o Parque Ana Lidia, de modo que ser6 necess6ria infraestrutura adequada a essa elevada
demanda.

7) Criagdo de acesso ao Parque para pedestre e de um centro de convivOncia na altura das

superquadras SQNW 110/1 I 1. Caso contr6rio, o fluxo de veiculos dentro do bairro vai aumentar.
Isso pode evitar que os moradores dessas quadras peguem seus calros at6 o acesso mais pr6ximo
do parque. Uma sugestdo seria a criaEdo de um "ponto de partida" para as trilhas ecol6gicas do
parque nesse ponto. Poderia ter mapas, 6reas explicagdo da fauna e flora do cerrado , 6reas para
alongamento, etc.

8) Criagdo de um grande "espago zen" parameditagdo, aulas ao ar livre de yoga, tai chin chuan e

afins. Cada vez mais as pessoas buscam por esse tipo de espago nos grandes centros urbanos.

9) Ampliagdo e mnelhoria da pista de caminhada existente (pararela a W7). Sem drivida ser6 uma
das 6reas mais utilizadas pelo moradores durante a semana.

10) Previsdo de espago para um destacamento da policia ambiental dentro do parque. Pode evitar a

inseguranga que assola o Parque da Cidade, por exemplo.

Sem mais.

Obrigado

https://mail.google.com/mail/calLl0/1ui=2&ik=5a4fc4401ggu,g\M=pt&search=inbox&msg= 15004e79565e5186&siml= 15004e79565e5186



DADOS DO(A) AUTOR(A) DA MENSAGEM

rJt-rd rcltuc!

Sugiro parque para cies no Burleltax- Fhie morcdores da asa norte precisarnse deshcarFra o Cnzeiro e
Parque da CiddE pana poder usufruirdos palques de l5-

Obrigada.

*

- 112Folha' I , : .
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Se-euem sin-eelas sugestdes no que diz respeito d implantaEdo do parque Burle l\lani

. No Estudo Preliminar do Plano de Ocupagdo, formulado pelo IBRAM, hd intengdo de ndo
se permitir que vias rodovi6rias cortem o parque, alegando a ocorrdncia de impacto
ambiental negativo com a presenEa de veiculos. Entretanto. se prev6 a construEio de pr6dios
onde funcionardo repartigdes pirblicas com consideriivel nirmero de ftincion6rios. Foi
considerada a quantidade de pessoas que virio ao Parque, diariamente, para trabalhar ou
serem atendidas nos 6rgdos da Administragdo? E obvio que ndo e um ntimero desprezivel,
ainda mais porque parte significativa das pessoas se utrhza do autom6vel.

. No referido EPPO, hd muitas referOncias ao Central Park, ao Cristal Park e ao King's Park.
A pergunta 6: Em algum deles hil repartigdes pfblicas construidas? Creio que a construg6o
de pr6dios para abrigar instituigdes governamentais deve ser totalmente desconsiderada.
Al6m do que, a poucos quil6metros do Parque j5 existem diversas repartigdes distritais
(Buriti, Detran, Corpo de Bombeiros etc).

. O "grande eixo norte - sul", previsto no EPPO, a ser utilizado somente por pedestres, ndo
contempla grande parte dos atuais moradores do bairro. Aliado a isso, os estacionamentos
previstos sdo evidentemente incipientes para comportar a demanda de pessoas que visitario
o local. Apesar de querer evitar os veiculos dentro do parque, o projeto pode vir a permitir
que grande quantidade de veiculos estacione em 6reas n6o permitidas, a exemplo do que
ocon:e no Parque Olhos D'Agua.

. H6 pouquissimas vias de acesso ou portas de entrada. De um lado, o EPPO demoniza o uso
dos autom6veis, por outro, imp6e ao cidadEo que o utilize para entrar no parque emrazdo
das distdncias.

. Em todos os parques do mundo citados no EPPO existem diversas entradas e as 6reas s6o
acessiveis de forma harm6nica i populagdo. No atual projeto, em que pese a extensa 6rea do
local, h5 indesejada concentragSo de infraestrutura apenas na parte pr6xima ao DETRAN.A
parte do.parque pr6xima ds quadras 111,110,109 do NW 6 totalmente isolada, ndo contando
com nenhum equipamento priblibo, ciclovia, pista de caminhada ou trilha. Apesar de o
EPPO asseverar que o local 6 destinado ds PESSOAS, grande parte dele estar6 inacessivel,
principalmente em frente irs citadas quadras.

. A exemplo do Parque da Cidade, deveriam existir v6rios port6es de entrada, com amplos
estacionamentos ao seu redor. As pistas de caminhada e ciclovia deveriam circundar e cortar
todo o parque e nio apenas parte dele.

. A ndo implantaEdo de sequer uma pista que ligue o Parque d Asa Norte, certamente,
ocasionar6 muitas reteng6es de tr6fego na 6rea que circunda o local. Creio que uma irnica
via, acessivel por autom6vel, que sirva de ligagio entre o NW e a Asa Norte, desde que bem
planejada, com passagens seguras para os pedestres (subterrdneas, p. ex), escoaria o tr6fego
local e proporcionaria mais integragio entre os pr6prios usu6rios.

rotha: . -111---
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ConcorCc conr relagSo aos esiacionamentos ao longo do parque assim como no parque da cidade. ldealizar
um parque com iais dimens6es e n6o proporcionar estacionamento 6 como foi o planejamento inicial de
Brasilia ern sua concepgdo que levava em conta um transito leve e nio previa a quantidade de carros que

temos hoje.

E obvio que nosso parque receberd visitas di6rias de in0meras pessoas que v6m de outras regiOes e at6
cidades. Quanto mais movimento, mais prestfgio e investimentos em melhorias.

Assumir que os visitantes entrariam no parque a p6 ou de transporte p0blico 6 muito utopico e estd longe da
realidade. Tamb6m seria muito presungoso assumir que a maioria dos visitantes seriam sempre do Setor
Noroeste. Reforgando novamente que a visita de frequentadores de outros bairros e cidades valoriza nosso
parque e tamb6m o bairro, pois os empreendimentos do bairro seriam cada vez mais almejados.

E cerlezaque se o projeto for executado sem estacionamento apropriado, os visitantes vdo buscar vagas
dentro das quadras, causando transtorno para todos, conforme afirmado pelo colega a respeito do que ocore
hoje com o parque Olhos D'agua.

Com respeito ds vias por dentro do parque, concordo com sua construgio, por6m de forma que ndo
atrapalhe o fluxo de pedestres do parque, pois o parque tem a finalidade de relaxamento e n6o de ficar
preocupado em atravessar avenidas. A solugSo seriam vias a6reas ou subterrdneas. As subterrdneas
agridem mais a natureza por conta dos lengois fredticos, por6m o ru[do de veiculos 6 menor e torna o parque
mais agraddvel. Mas esse assunto envolve muitas quest6es e n5o cabe aqui ficar aprofundando
tecnicamente.

Desculpem o longo e-mail.

Obrigado,
lgor Ferreira Cardoso
Jardins do Noroeste - 109

[Texto das mensagens anteriores 6culto]

lTexto das mensagens anteriores oculto]

Voc0 recebeu essa mensagem porque est6 inscrito no grupo "AMONOR" dos Grupos do Google.
Para cancelar inscriEdo nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
amonor+ unsubscribe@googiegroups.com.
Para postar nesse grupo, envie um e-nrail para amonor@googlegroups.com.
Para ver essa discussSo na Web, acesse https:l/groups.google.con:/di msgid/amonorl
CAOKJtjxczFem3OTZbrRzvBSoUfuUgvzSA3CSxT5Du2F-eC%3DT8Q%40mail.gmail. com.
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PrezaCos.

lnrcialmente gostana de destacar que a ausOncia de legendas no croqui prejudicou a visualizag6o dos
detalhes.

Na justificativa do projeto, n6o vejo qualquer simetria entre o parque Burle Max e o Parque da Cidade. Um
parque dessa dimens6o com apenas tr6 entradas 6 algo inadmiss[vel. O parque da cidade possui diversas
entradas, diversos estacionamentos, 6 cortado por vias para permitir o fluxo de carros e consegue unir a
"preseruaqdo" e a "expansdo urbana" como voc6s citaram.

Concordo plenamente com a desativagSo da APUB na 6rea do parque. Foha:
115

N6o vejo justificativa em construir um edificio sede do lbram dentro do parque, uma vez que Brasilia 6
dividida em setores exatamente para isso. Porque n5o ter apenas uma administragdo do parque (edificagSo
bem mais compacta e com menos servidores) assim como 6 feito no parque da cidade? Precisa haver uma
sede do lbram dentro desse parque? Porque n5o em outro local como por exemplo ao lado do Detran, mais
ao sul do parque? Uma sede dentro do parque implica fluxo de pessoas para tanto, menos preservagio e
atividades de lazer.

Voc6s citam que haver6 "unidades de recreagSo e lazet'' dotadas de infraestrutura de estacionamento e
areas comerciais. Contudo, se ndo h5 vias para automoveis dentro do parque, muito menos interligagSo da
pista de carros com entradas do parque, como serdo viabilizados esses estacionamentos dentro do parque?
Acho de extrema import6ncia a previsdo de diversos estacionamentos, assim como no Parque da Cidade,
uma vez que a inexistOncia desses locais ensejard situagdo semelhante a que os moradores da quadra 214
norte vivenciam: quadras lotadas de carros dos frequentadores do parque olhos d'dgua. A questSo do
transporte em Brasilia tem que ser levada em conta porque, com um transporte publico prec6rio e poucas
ciclovias integradas, o transporte por carros particulares continua predominando (ainda mais considerando as
longas distdncias entre as entradas previstas no croqui).

Apesar de mencionarem que os sete modulos de unidades de lazer priorizam a facilidade de acesso, n6o 6 o
que vejo no croqui. Com tao poucas entradas, o acesso fica muito dificultado a esses modulos.

No documento, ,voc6s falam que os estacionamentos nos bols6es centrais foram suprimidos porque a
entrada e a saida de vefculos diretamente nas vias representam inseguranga. Claro que irSo apresentar se a
solugSo implantada n6o for devidamente estudada, mas pra tudo existe uma solugSo. Acho que
estacionamento e o trdfego de carros dentro do parque 6 primordial, assim como ocorre com o parque da
cidade, n6o so para viabilizar o transito como para permitir o acesso das pessoas ao parque. Seria ilusSo
achar que algu6m vai estacionar o carro fora do parque, entrar numa das poucas entradas, andar com
criangas at6 chegar numa unidade de lazer e depois voltar todo o caminho a p6. Precisamos pensar que
nem todos os frequentadores serSo atletas. H6 familias com criangas, pessoas idosas, pessoas com
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deficiOncia que tamb6m tem o direito de usufruir do parque. Delimitar o uso ds pessoas que estacii
carro em local distante, caminham para a entrada e dentro do parque precisam caminhar mais ainda
chegar por exemplo a um parquinho, lalvez seja visualizar um mundo muito perfeito. A acessibilidade do

parque est6 p6ssima, com poucas entradas, sem interligagao das vias de carro com entradas de "possfveis"

estacionamentos, sem delimitaqdo de entradas de ciclovia ao parque.

Como ser6o essas lagoas perenizadas pela drenagem das Sguas da chuva se em Brasilia temos um longo
periodo de seca?

Espero ter contribuido. O parque 6 uma grande expectativa para nos que compramos ndo um apartamento,
mas uma ideia de um bairro ecologico do que temos hoje.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

, VocE recebeu essa mensagem porque estd inscrito no grupo "AMONOR" dos Grupos do Google.
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' amonor+unsubscribe@googlegroups.com.

Para postar nesse grupo, envie um e-mail para amonor@googlegroups.com.
Para ver essa discussSo na Web, acesse https:ligroups.google.com/d/msgidiamonor/
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,Onoru Cavalcante
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Excdentes sugestEes Debra-
O pa'cpe dtre dagr rEo pode ssrrir de refererrcia. Urna soluqSo "ecdogica' que justifrcou uma solugio
lrda e de bdxa qralidade de atendimento ao lazer.
Estrckmarnerto para o ptrque olhos dagua usando a Srea destinada aos moradores da 214 narle???? Uma
pobreza total.

Precisamos de um grupo de rediscussio para o Burle Max que contemple solugdes das necessidades de
mobilidade dos diferentes frequentadores e de suas diferentes necessidades de lazer. Cada grupo etdrio
tem suas rtecessidades pr6prias, desde criangas at6 idosos. Lazer custa dinheiro, e preservar deixando
intocada a natureza n5o 6 solugSo. O parque olhos d'agua 6 uma referdncia muito pobre. O parque da cidade

: custou mais e oferece mais. Pode ser melhorado mais ainda. Uma oportunidade que ndo pode ser
Aespejdlgada. _ _, . -. _.

----'-:-

-ou ps. goog le. com/dlms gid/amonor/
Lf\n'lvl\Lvgu^xu4rlayKJtrlntrIt*ro26Lnzozr,ougWfGH2G_cSzTtZaWpRQ%40mail.gmail.com.
Para mais opg6es, acesse https:/lgroups.google.comid/optout.
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Boa tarde,

Meu nome 6 Adriana Maia Pinto lshihara, sou brasiliense de nascimento e coragSo,
tenho cinquenta anos, sou mestre em GestSo Econ6mica do Meio Ambiente pela UnB.

O uso para o lazer do espago verde em Sreas p(blicas sempre fez parte da minha vida e
sei o tanto que 6 importante para a vida sauddvel.

A conciliagSo do crescimento urbano com a manutengSo de dreas verdes para uso
sustent6vel tamb6m 6 um desafio para os projetistas urbanos

Fago pergunta e sugest6es para os projetistas:

1) A dimensSo do Centro Cultural e de Eventos parece comportar um grande nfmero de
habitantes e o estacionamento lateral previsto 6 infimo. De acordo com dados que
podem ser levantados de grandes eventos que ocorrem hoje no parque da cidade ( no
pavilhdo - pessoas, carros,... ), existe algum plano de uso de estacionamentos auxiliares
estrat6gicos nas vizinhangas (espelhados de forma a evitar congestionamentos e
engarrafamentos) com integrag6o de transporte p0blico seguro para os eventos de
forma a n5o se instalar o caos no parque ou nas redondezas em dias de grandes
eventos (integragSo planejada)?

2) Familias bom beb6s, deficientes, idosos, familias com um dos membros com
mobilidade limitada e etc ficarSo com acesso restrito ao interior do parque, visto que
muito do acesso a seu interior serd por ciclovia ou d pe.Se o parque 6 de uso urbano
entSo seu uso ficard restrito a um grupo privilegiado fisicamente, o que foge aos padr6es
6ticos e sociais, excluindo gerag6es e grupos.Uma sugestSo seria criar uma via interior,
tal qual d ciclovia, para que circulem pequenos velculos el6tricos de baixa velocidade
(ou tuc tuc el6trico e mesmo pequenos trenzinhos para dias de muito fluxo, com
estag6es planejadas como vemos em muitos parques) para conduzirem esse grupo a
todo interior do parque para uma visita visual ou mesmo com opg6es proprias de
escolha do grupo de paradas para lazer em dreas interiores e etc.

. Essa integraqdo com o interior do parque pode viabilizar um uso mais constante e
diversificado por vArios grupos, inclusive estudantes e idosos durante a semana e
agregar um novo conceito de uso ao parque, podendo assim funcionar tamb6m

escolas de artesanato, pintura, escolinhas ambientais e de reciclagem, de
alimentagSo natural, de horta, durante a semana no centro cultural e de eventos ou
mesmo em pontos estrat6gicos do parque agregando o conceito de ecoparque e
podendo agregar renda para sua manutengSo.

. Outro fator a considerar no planejamento 6 que essa pista se adequadamente
planejada pode servir (com o devido redirecionamento de tr6fego interno) inclusive
de integragdo de transporte publico para acesso a eventos mantendo os carros
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particulares estrategicamente espalhados em estacionamentos proximos ds
' entradas de acesso ao parque.

Quanto mais [til a populagSo menor serd a chance de abandono do parque.
Atenciosamente,

'------
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\Jta,
Gostaria de deixar registrado o anseio dos moradores do noroeste e da asa norte por um parque que nos
faga sentir o bem estar de frequentar uma area verde e compartilhar momentos com os nossos amigos e
vizinhos.
Sugiro que a ciclovia so exista do lado extemo do parque (em volta do parque) para evitar os acidentes e
confus6es que ocorrem no parque Sarah Kubistchek
Sugiro pista de corrida e caminhada longe de ciclofaixas
Sugiro tamb6m area de alimentagSo (bebidas, pipocas, agua de coco, picol6) sem restaurantes
Sugiro varias entradas ao longo do baino para distribqir o fluxo de vefculos ao longo do baino, e nio de
forma concentrada
Sugiro fechamento de port6es em hor6rios determinados para evitar delitos, manutengSo da pista de acesso
para a asa norte (mais uma opgSo de escoamento do bairro e acesso a asa norte)

Aguardo ansiosamente a aberlura do nosso parque!

118
Folha:
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! Is4quvo orrr ll l(Jltis,

Encaminho o documento em anexo mmo contribuigio da Comunidade da Asa Norte ao debate. lnformo que
o referido documento fci extraido Oe deUates entre os Prefeitos Comunit6rios, Sfndicos, moradores da Asa
Norte, por meio de debats realizados pelo Consellrc Comunitdrio da Asa Norte - CCAN, contando com a
relevante colaboragSo de moradores de outros locais de Brasilia.

Atenciosamente

-'._ '. \
+

i.i:;ri1 . idocx ',

:-----::'l:---:-:-::-----r:*:::-:=:----:::
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ContextualizagSo

Respondendo ao apelo da sociedade brasiliense para que s goverrlo do Distrito
F+de:'al torne uma realidade o Pa:-que Ecoldgico Burle Marx, o Ifi$tituto Brasilia
Ambienial, IBRAM, lango:-r em sua p*gina na internet, uma consulta priblica pera
*p*rtunizar a participaEso so*al na construEso do plano de manejc para esia
unidade de conservagdo.

Reconhecemos os esforqos que a presidente do IBRAM, Sra. lane Maria Vilas B6as e
sua equipe, tr.am despendido, de forma atenciosa, democr6tica e transparente, para
que a sociedade de Brasilla desenvolva o sentimento de pertencimento como
estimulo para solucionar as questdes arnbientais do Distrito iederal.

A comunidade ila Asa Norte, como semprei ien'r se manifestado para contribuir
para o melhoramento de nossa cidade, Representacia pelo Conselho Comunitdrio da
Asa Norte que 6 constituldo,por todas as Prefeituras de suas Super Quadras, a Asa
Norte n6o poderia se furtar de apresentar seu entendimento sobre a proposta do
IBRAM e de buscar realizar o desejo desta comunidade de mais de cem mil
habitantes, para que o Parque Ecol69ico Burle Marx tenha sua implantaEio efetiva e
para qile a unidade de co-serr;agEo cumpra com seus abjeiivos de proleger uma
am*stra significatirra do Cerrado do Distrito Federai e para proporcionar
oportunidades de convlvio social de toda a populaqfro de Bras[lia, ao ar Iivre, em
contato direto-com a natureza.

Conforme a determinaE6o da presidente do IBRAM, a efetiva implantaESo do Parque
Ecologico Burle Marx somente acontecerd ap6s a oitiva da sociedade, para que o

Plano de Manejo de parque insira em suas prcprsiqdes, os anseios da populagfro de
Brasilia, Port*irto, 6 importante qi;* s* perceba que o Parque Ecol*gic* Bu:-i* l,larx
6 uma unidade de importincia l,ita! para Brasilia e seus

PIano de Manejo 6 o documento t6cnico que define as estratejias para que selam
atingidos os o.bjetivos de manejo, com a preservaE5o e uso social, de uma amostra
importante do cerrado do Distrito Federal, protegida por norma legal, neste caso, o
Parque Ecologico Burle Marx.

Parque Ecol*glc* € uma categoria *= m*i-:=j* ci-iada pela Lei Complem*i-:t*r na 2S5
de 1999 e tem a seguinte definigfro: "cciiservar arnostras dos ec*ssisternas
naturais, da vegetaEso ex6tica e paisagens de grande beleza c6nica; propiciar a

recuperag6o dos recursos hidricos, eddficos e geneticos; recuperar dreas
degradadas, promovendo sua revegetagSo corn esp6cies nativas; incentivar
atlvidades de pesquisa e monitoramento ambiental e estimular a educaESo
ambiental e as atividades de lazer e recreaqSo em contato harm6nico com a
natureza. De posse e dominio prib!ic*s, sendo que as drsas particulares incluidas
em seus limites serSo desapropriadas, de acordo co:n o que dispde a lei. A visi[aq5o
prlblica d permitida e incertivada e estd sujeila is normas e restriqSes
estabelecidas no plano de manejo da r.rnidade, as normas estabelecidas pelo 6rgdo
responsdvel por sua supervisSo e administra96o e iquelas previstas em

oirf'f, 
tt
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regulamento. A pesquisa cientifica depen== de autorizageo prevra do *igio
responsdv*l pela administraEEc da r".:nidede = =:.ii sujeita is condigfres e r==ir!q,i==
po;- este estabei*cida$, bem .ornc eeueias p-=u!stas'em regulamenic" C F=:,1"e
Ecoi6gico deve possrLir, nn mir-:!r:*, =:-n trii:ia p*i cenlo d+ drea trtal da unidade,
di-eas de preservag&o permanente, verecias, campos de murundus ou mancha
representativa de qualqLrer fito fisionomia do Cerrado,"

Esta unidade de conservaEEo foi criada pelo Decreto 17249,de sete de margo de
i9?S, respeil***c a proposta apresentada por Lucio Costa, no document.J Brasiiia
F=v!=it*d= {1==-=-1i87j. Sua ideia era de qile entre os bairros urban!zados
d===rlar= =e.!=tir ==?"ques e dreas arbcrizadas como elementos buco!ic*s de

equ!!ibria da p=isec+ifi, caracteristica cle Brasilia.

E importante ressaltar que esta unidade se insere no corredor ecologico do Parque
Nacional de Brasilia, servindo de trampolim para in(meras especies da fauna e flora
do Cerrado do Dlstrito Federal. Estd inserido no mosaico formado pelo Parque
l.Jacicnal de Bras[lia, Areas de Relevante ]nteresse Eccl*gica Bananal e Crulz. Aieas
de PrcteEfio Ambientai d* Par=;:** * Ca Pla:-:aitc Cenlra! * p3.que Ecof*grc,= *!hos
D'5gua, contribuindo de for:-*a muito importante para a manuten6So da Reserva da
Biosfera do Cerrado

Os serviEos.ambientais prestados pelo parque e1t5o evidentes e reconhecidos pela
participaqSo da sociedade organizada em defesa da sua implantaq5o imediata, O

processo de conurbagSo e adensamento urbano serja insuporldvel se Brasilia
prescindisse de suas dreae rreldes arborizadas e de suas unidades de conservagdc.

Eeiildos apcntam que a p!-esenla de areas verdes nas cidades traz uma
cansiderdv*l melhoria e estabiiidade microclimdtica devido a diversos aspectos
como: reduESo do calor, das amplitudes t6rmicas e da insolaqio direta; ampliagSo
das taxas de evapotranspiragSo; diminuiqSo da velocidade dos ventos e maior
protegSo dos moradores &s intemp6ries e conformando um clima mais sauddvel aos
aata habitantes;

A diferenEa d* iemp=ratura enire as reg!fl*s em i:rna ciCad= p+ri= chegar e rirais de
4aC di**te das ilhas de calor r:a regifro mais ceniral e dreas com maior cobertura
vegetal. De modo geral, a cidade d predominantemente quente, onde hd mais
pessoas morando, as temperaturas sdo mais elevadas, As drvores refrescam o

ambiente na medida em que modificam o grau de umidade local oriunda da
liberag6o do vapor d'dgua para a atmosfera por meio do processo de
evapotranspiragSo, gerendc a ciimiriuigSo da produgfro de calor superficial.. E ainda,
e= s.;perfic!*= fcliares das arv.*.-i=s els*iv*:-i-r e refletem uma narte da radiaqSo sciar
que s*ria tia;-:sfoi-mada em en=rgia l*ri-*ica {caior) s* i;-;cidisse;-:-r direiai-*=nte no
solo. Assim, a umidificagSo do ar e a diminulgfro da temperatura equilibram o

microclima, al6m do que a presenqa de dreas verdes produz oxig6nio por meio do
processo de fotosslntese, reduzindo gases de efeito estufa ou ainda captando parte
das partlculas finas em suspensSo no ar,

Nesies t*mpos cada vez r*eis quentes e, maj= ssc*=., en: iui:gi* do aquecimento
gicbal, o papel amenizad*:" das dreas vei'de= entre e n+ interior dos bairros e

imperativo, A conservagdo da biodiversid*de. e proteEso contra a eros5o dos sc!os,
a captagEo das chuvas e abastecimento dos aquiferos. Acalmar a alrna do iabor



diSrio em contato car.: os elementos harmcr:i*sos e belos da natureza, a prdtica de
esportes e a diversEc ao ar livre.

Para'a s:-:pervalorizaEdo imobiiidr.ia e os elevadrs preg*= das unidades no bairro
Ncroeste, vendido como um bairro ecol6gico; bem como para n6s moradores da
Asa Norte que temos uma proximidade com o Parque e a todos os moradores de
Brasilib, os servigos ambientais s5o bens importantes para a satde fisica, mental e

espiritual e obviamente para a nossa qualidade de vida.

CategorlzaEEo {RecategorizagEo?} do Parque Ecol69ico Burle I$arx

A categoriraqSo de Parque cje Uso Mriltiplo estd equivocada, salvo melhor juizo. O

Parque foi criado como Parque Ecol6gico Norte, tendo sido msdificada .sua

denominaq6o por lei para Parque Ecologico Burle Marx. Portanto, se a Lei 2A07, de
20 de julho de 1998, sancionada pelo governador Crist5vSo Buarqu'e estiver
vigendo nEo haverd mais esta drivida,

O pracesso de destruig5o acelerada da Cerrado e a localizaEso do Parque Icologico
Burl= l"1arx, iunt* ao Par-que l.Jacionai de,*rEsilia ii jrrst:*-6tive"ma1- que suficiente
para atestar a import6ncia da proteqfro das manchas de cerrado que existem em
seus limites. No nosso entendimento, a categoria Parque Ecol69ico deve persistir e

consideramos inadequado tecnicamen-te e quiga legalmente a denominaqSo Parque
de Uso Mriltipto para esta importante urlidade de conservag5o.

EPPO e o Plano de Manejo

Estamos entendendo o documento *presentads pelb laRRfvt como uma exprbssSo
conceitual arquitet6nica e/ou urbanistlca para o Parque. No entanto, sabemos que
j6 existe um plano de mahe;o, contratado pelo GDF para a implementagSo do
Parque Ecol6gico Bur:le Marx.

Consideramos o EPPO como uma contribuiEso para que o IBRAM e a sociedade
possam propor as necess6rias modificaq6es em seu plano de manejo, que
certamente d r:.:i:it+ mqls E*mpiexo que simpiesmente definir as esiruluras fisiias
urbanisticas, serir otnar puru ui expressdes bioflsicas " 

guogrJricas aa area em
estudo.

Consideramos que devemos nos debrugar no plano de manejo jd elaborado e

modificar apenas o que estiver em conflito com as. alteraEdes causadas pelo
abandono do Parque.

As sug*sties =presentada= =* IPPO cai€cern de m*i*rJs detalham+nt*s e de
realidade de campo ?ara ser*.Ti av*liadas c*il seguranta.

Este documento nffo pode e ndo deve substituir urir plano de manejo que 6 o

instrumento de planejamento de uma unidade de conservagSo. Al6m de ser uma
necessidade t6cnica, trata.se de uma exig6ncid legal.

RevisSo do Piano de Manejo

Revisar um plana de manejo n5o significa escr€ver um novo plano. P*de*s*
perfeitamente revisar; no plano/ apenas as qucistEes mais urgentes e necessdrias
para serem implementadas de imediato. Sugerimos revigar o seguinte:

,ohu 
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a

cercamento do parque;
proqrama de'manejo do fago, prev+*q6o e combate aos !=e*rdios fiorestais,
ioimaEso de brigaCa;
programa de r*cuperag5o de *reas degradadas;
Projetar e construir os prddios necessdrios ao manejo e administragio do
pa rq ue;
Projetar e implantar as vias internas e as vias de ligagSo com a Asa Norte e
Noroeste, ciclovias, calEadas etc.; '

r DefiniEfro. das solL:gdes de constiuqE* sustentdvet a serem
eciiiicaqSo da sece cjo IBRAM ;

r DefiniES* dss equipainentos de ilsc c*ri"!uriitdrio e de l=z=r de ilaixo in:p=cic
ambiental;

. DefiniESo dos tipos de atividades econ6micas posslveis de funcionamento na
6rea, localizagSo e perfil de utilizagSo e que 'respeito a preservaEso
ambiental e prornova o uso'sustentdvel.

Entendem*E que o Parque tem e iunE6o primordial de preservagHo do Bioma
Cerrado'na drea ufbEna-dr!-EiaEilia enAuanto urna r-tn

entanto o seu uso deve prever a implementaqdo de equipqmentos comunitarios e
de pequenas atividades.econ6micas de suporte a'os usudrios do Parque. Essas----
atividades antr6picJs devem ser, pievista para que se.iJm limitadas e]ontiOas p]ra--
que n5o:Compromefam o equilibrio ambiental e i prestagso de servigos ambientais
ao ecossistema de Bras[lia. t r

Conelus$*"

a

a

utilizadas na

..-. .'...,'......1

.....

. Resumindo Tlosso entendimento sobre a 'proposta da .consulta pilblica do IBRAM
consideramos indispensdvel que sejam disponibilizados para a sociedade o Plano de
Manejo realizado 'pela Topocart, para que sejam conhecidos os estudos e -

\proposiEfies daquele docurt'rento
:

-- Que os-co:rceitos e deseahos apres*ntados [a EEPO sejam considerados para a -
revisSo do Plano de Malejo do Parque Eco169ico Burle F,larx

Que a unidade se mantenha como Parque EcolSgico e ndo de Uso l"lriltipto, jd que a
denominaE5o de Parque Ecol6gico foi estabeleCida por lei e, tambdm, porque
consideramos mais adequada a categoria de Parque Ecol6gico para a melhor

' implementag6o dos objetivos de manejo da unidade

Que sejam priorizados a seguranEa do Parque, com seu imediato cercamento b
.' , desenvnlvimento do seu plano d= rranejo de.feg*, p*ra a preve-niE* e combate aas

inq6n{Qg fr_qqygnlqq, tai,q quais foram observados n*ste riltimo period* de estiagem
, de 2O15. Que se iniciem as agdes para a recuperagE,o das;i*asdegradadas.

Como segunda prioridade, consideramos indispensdvel i elaboraEfio dos projetos
para a consrtruEffo das edificag6es e instalaEso dgs equipamentos necessdrios ao
manejo da unidade. No mesmo nivel de prioridade eEtAo e design e implanilalEo
das vias internas e das vias de ligaEfrc com a Asa Norte e Noibeste, crElovias,
calgadas etc.
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Consulta Priblica Online do Parque Burle Marx

Otto <olustosa@gmail.com>
Para: estudoparqueburlemax@terracap.df . gov. br
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Gmail - Consulta P0blica Online do Parque Burle Marx

Giancarlo Gregori o <estudoparq uebu rl emarx@g mai l.com>

7 de outubro de 2015 10:46
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ContextualizagSo

Respanciendo ec apelo da s*c;eJade brasilieilsc para que o gcv=i-ii+ do Disiria+ Fedei'al t*:'nc
uma realidade o Parque Ecol69ico Burle Marx, o Instituto Brasilia Ambiental, IBRAF{, lanEou

em sua pdgina na internet, uma consulta publica para oportunizar a participaq5o social na

construEso do plano de manejo para esta unidade de conservagSo.

Reconh=cemos *s *sforgos qil= a presidente do IBRA|',l, Sra. la-e Maria Vi!=s B0as e sua
equipe, t€m d==pendico, *= f*rma atenci*s*, dem*crdtica = ti-ansparen:=, para q-* a

sociedade de Brasilia desenvclva o sentir*ento de pertencimento co;:io estimula para
solucionar as questSes ambientais do Distrito Federal.

A comunidade da Asa Norte, como sempre, tem se manifestado para contribuir para o
melhoramento de nossa cidade. Representada pelo Conselho Comunittirio da Asa Norte que 6
constituido por todas as Prefeituras de suas Super Quadras, a Asa Norte n5o poderia se
furtar de apresentar seu entendimento sobre a proposta do IBRAM e de buscar realizar o
desejo desta comunidade de mais de cem mil habitantes, para que o Parfiue Ecol0gico Burle
iularx ienha sua ir*plantaqSo eiet!'va e Fara que a *nidade de ianservaE5c ci::r'ipia com sei.i3
objetivos de proleger uma amostra significativa do Cerrado do Distrito Federal e pa:-a
proporcionar oportunidades de convivio social de toda a populagEo de Brasilia, ao ar livre,
em contato direto com a natureza.

Conforme a determinag6o da presidente do IBRAM, a efetiva implantaqSo do Parque
Ecologico Burle Marx scrnente acontecerii apos a oitiva da sociedade, para que o Plano de

https://mail.google.com/mail/calul0l2ui=2&ik=sa4fc***u1"nry=pt&search=inbox&msg= 150428d9e7b6cd19&siml= 15M28d9e7b6cd19
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Ao t6rmino do prazo e d guisa de contribuigio:

Gostaria de abordar alguns aspectos sobre as possibilidades de construgSo da sede do tBRAM na 6rea do
Parque Burle Marx.

Embora reconhecendo a justificativa dessa construgSo com base no decreto de criagio do ent6o Parque
Ecologico Norte, hd de se considerar que a conjuntura mudou e, no momento, encontra-se
bem adversa, principalmente no aspecto de finangas publicas, tornando-se diflcil
realizar disp6ndios com constru96o de predios ptlblicos quando t6m faltado recursos at6 para o
pagamento de pessoal.

Mesmo que haja disponibilidade de recursos (por exemplo, do fundo de compensaqio ambiental), o
momento 6 delicado perante a opinido publica. Ndo 6 demais frisar que para a populagSo todos os Orgaos do
GDF sdo igualmente governo e que continua faltando recursos para os servigos prlblicos.

Gostaria de sugerir que se estudasse a possibilidade de o IBRAM ocupar as atuais instalag6es do DETRAN,
deixando, no local, a associagio 16 instalada. Assim, gastar-se-ia recursos em uma obra de adaptagSo,
muito mais fdcil de ser justificada perante a opini5o publica.

Dessa linha de agSo ter-se-ia corlo vantagens, entre outras:
- menores despesas;
- menos terreno a ser subtraido da poligonal do Parque;
- a posigSo onde estd o DETRAN 6 mais bem localizada do que as outras Sreas (trata-se da conflu6ncia das
vias que v6m da Asa Norte);
- exist6ncia de um grande estacionamento, que passaria a atender ao Parque e A sede do IBRAM.

Por fltimo, se a construgdo do Edificio Sede do IBRAM for aprovada conforme o apresentado
atd agora, poder-se-ia faz€-la em terreno contiguo ao do DETRAN. Por que ter 2 enclaves na
poligonal do Parque em vez de um s6, mesmo que ocupando 6rea maior?

1? J*
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rara: esruoopaqueburlernan<@tenacap.df.go/.br

Aderimc e concordamos coln o Estudo aprsentado em anexo pelo Conselfp Comun[t6rio da Asa Norte e
par:a tal o assinamos!
aterrcimamente, '

--._-_.-.--.}=<a tr

*ane;rdl)docx
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ora,

Sei que o ptazo j6 se esgotou, mas tenho uma boa sugestao para a ocupaEio do parque Burle lv1ax.

Pode parecerabsurdo, mas um campo de Baseball/ softball sena muiio utilizado em Brasilia. No Brasil, o
Baseball comeEou a ser praticado por volta de 1900, com a vinda dos imigrantes japoneses para s6o Paulo
e Parand. JK foi responsdvel pela vinda dos descendentes de japoneses para o DF e com eles o Baseball e
o Softball (uma esp6cie de "baseball sosiety").

Temosl5 times em Brasilia, que jogam apenas em campos fechados, O fato de existir um campo ptblico
atrairia v6rias pessoa que admiram o espofte, mas que n6o tem acesso.

A Cidade de Caldas Novas, vizinha a Brasilia, realiza um dos maiores campeonatos do pals anualmente..

Temos ainda o publico de embaixadas como Cuba, Canad6, M6xico, Estados Unidos, Venezuela, Porto
Rico, Rep. Dominicana e Japdo como jd mencionei.

Uma 6rea de 150x150m'cabe confoftavelmente um campo de Baseball. Em uma drea de 300x300 pode
acomodar 4 campos coladinhos que podem ser utilizados simultaneamente em um campeonato, por
exemplo. Al6m disso, a estrutura 6 barata, tendo como custos a terraplanagem e gramado (ou Saibro) do
terreno e as grades (Vide fotos). Arquibancadas sio desejdveis, mas podem ficar para depois.

Tudo pode ser feito com a colaboragio de patrocinadores que incentivam o esporte na cidade.

No Brasil, os estados de Minas Gerais, S5o Paulo, ParanA, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul estSo se
desenvolvendo muito desse esporte. Jd temos at6 jogadores Brasilerros na Maior liga do mundo, a Major
League Baseball.

Caso se interessem, posso esclarecei mais detalhes da ideia e pafticipar de um grupo para a
implementagSo.

Basebal l_P hotoOakG roveBasebql l.j pg
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O Urbanistas por BrasIlia parabeniza a iniciativa da consulta prjblica online sobre o Parque Burle Max e se
manifesta ao lbram sobre a proposta preliminar apresentada

O estudo submetido a avaliagSo da populagio encontra-se em um nfvel bastante preliminar. contudo traz
algumas definigoes iniciais de tragado de vias, calgadas e ciclovias, bem como a proposta de alguns
equipamentos. Assim, n5o pode ser considerado um mero plano de ocupag6o, o qual possui geralmente um
cardter mais esquem6tico.

No entanto a consulta pOblica aparentemente visa acolher as sugest6es da sociedade sobre o que ela
espera do parque, ou seja, o que deve ali acontecer em termos de equipamentos, usos e atividades para
origlnar programa de necessidades que ird nortear um anteprojeto paisagistico.

Considerando que n6o houve a definigdo pr6via de um programa de necessidades ou a discussdo pr6via de
um plano de ocupagio, percebe-se que o projeto apresentado pelo IBRAM - com definigio de tragados
viSrios, de ciclovias, calgadas e equipamentos - avangou mais que o necessdrio para o inicio de'
discuss6es.

Diante do exposto, antes do desenvolvimento de novo projeto para o parque, sugerimos que seja:

*apresentado de forma clara o hist6rico de projetos que jd foram realizados para o parque Burle Max
(Projeto de 1990 e Projeto Jaime Lerner), disponibilizando-os publicamente e justificando o abandono dessas
opg6es;

*verificado o cumprimento dos condicionantes ambientais da Licenga de lnstalag6o do Setor Noroeste
referentes ao Parque, como as bacias de contengSo da drenagem pluvial do bairro;

*considerada como prioridade imediata a recuperagSo do solo, da cobertura vegetal e dos recursos hidricos
(bacias de contengSo)da 6rea do parque;

*definido um plano de manejo envolvendo as etapas de interveng6es e consolidagio do parque;

*definido modelo de gestSo inovador para o parque que considere participagSo da sociedade civil e
instituigoes purblicas de forma parit6ria;

*discutidas as formas de financiamento necessdrias para a sua implementagio e manuteng6o;
*ampliada a discussSo de maneira a envolver Universidades e o lnstituto de Arquitetos do Brasil no DF (lAB
DF) no Grupo de Trabalho que tratard do assunto;

*feita nova consulta priblica junto dr sociedade, deixando muito claro que o objetivo principal 6 acolher as
demandas para o parque que subsidiario o programa de necessidades que norteara novo projeto.

Para o desenvolvimento de eventual nova proposta para o parque Burle Max, sugerimos a realizagdo de
novo Concurso P(blico de Projetos com as seguintes diretrizes de ocupag6o:

*priorizar a recuperagSo ambiental da drea;

*priorizar a acessibilidade plena para pessoas com deficiOncia a todos os setores do parque e atividades ali
desenvolvidas:

*considerar o Parque Burle Marx como equipamento de importAncia regional equivalente ao parque da
Cidade;

*acompanhar a conceituagSo do Parque da Cidade no sentido de organizar a Area em setores de acordo com
os usos especificos: preservagio ambiental, institucional, esportivo, cultural e servigos;

https://mail.google.com/mailicalul0l?ui=2&ik=sa4fc440f0&view=pt&search=inbox&msg= 15656"461fd59c55&sim l= 15058c461fd59c55 1t2
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*apresentar a definigio desses setores por meio de planta geral com manchas que sirva como base para
. eventual consulta p0blica e desenvolvimento de novo projeto;

*dar especial atengio a como serd solucionada a travessia entre as Superquadras Noroeste e o Parque
Burle Max (W7);

*considerar a utilizagSo de sistemas construtivos e tecnologias sustentSveis nos sistemas viarios, nas
edificag6es e nos equipamentos do Parque Burle Max;

*considerar as solug6es financeiras vi5veis para implantagSo e manutengio do Parque Burle Max, no
sentido de nortearem as solug6es paisagisticas e arquitet6nicas a serem adotadas.

Diante da necessidade premente de se iniciarem obras efetivas de consolidagSo do parque e seu conflito
frente ds dificuldades para se definir rapidamente um pro1eto detalhado, entendemos que algumas
interveng6es flsicas poderiam ser providenciadas de antemSo sem que interfiram intemamente na 6rea do
parque a ser projetada:

*delimitar fisicamente o parque Burle Max por meio da execugSo do sistema viSrio circundante;

*executar as entradas vi6rias do parque e respectivas conex6es com as quadras g00 norte e noroeste;

*executar ciclovia ao longo desse sistema viSrio com previsSo de conex6es com as ciclovias da asa norte.
Eventualmente estudar-se ligagdo ciclovidria transversal com base em necessidade de fluxos;

*avaliar a situagSo das bacias de contengSo, esclarecendo i sociedade se estSo operantes, se estSo
conectadas ao sistema de drenagem pluvial do Setor Noroeste e Asa Norte, etc;

"executar sistema de iluminagdo publica preliminar para o perfmetro do parque e definir sistema de
seguranga p0blica em raz6o do infcio de sua ocupagSo e uso.

Em suma, louvamos a iniciativa de se transformar o Parque Burle Max efetivamente na contraparte norte do
Parque da Cidade, complementando e integrando a Asa Norte e o Setor Noroeste, bem como o esforgo da
equipe que se propos d complexa tarefa de projetar essa drea.

Entretanto entendemos que o Parque Burle Marx deve ser tratado com extrema cautela e seguranga nas
decis6es que definirdo o seu novo projeto e implementagSo, sob o risco de grandes erros de dificil reversdo.

Assim, consideramos a consulta pfblica online iniciada, um primeiro passo ao qual deve ser dado
continuidade esclarecendo diversas quest6es aqui colocadas, para a definigSo de um plano de ocupagSo que
ird nortear um novo projeto.

Diante da importAncia desse equipamento, consideramos essencial ser promovido um novo Concurso
Priblico para a drea, inclusive de carSter n5o vinculante, ou seja, utilizado posteriormente como norteador de
outro projeto a ser desenvolvido pelo IBRAM a partir de contribuigOes efetivas da sociedade.
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