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ACERCA DO ITAPOÃ – 1º VISITA

A ocupação do Itapoã foi iniciada no final da década de

1990 e foi se desenvolvendo ano após ano. Teve um crescimento mais

significativo após a regularização da região administrativa do Paranoá,

que estimulo uma expectativa de regularização. Em 2005 sai a

oficialização da criação da RA XXVIII. A cidade hoje possui uma população

estimada em mais de 100 mil pessoas e carece de infraestrutura em boa

parte dos bairros. A área esta em pleno desenvolvimento e se expande cada

vez mais através de invasões, ou seja, sem o planejamento adequado.

A escolha do local veio antes da escolha do

projeto. O Itapoã foi definido por ser uma região deficitária

em diversas áreas. Os maiores problemas são devidos a falta de

planejamento (decorrente de ter começado como uma invasão) e a

carência de recursos da população

Introdução 

ao Problema
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Pensava-se primeiramente em um projeto de habitação popular. Mas após

uma conversa com trabalhadores da administração regional a ideia se mostrou

desnecessária, pois já havia uma população muito grande e com carência em

diversos serviços. Na situação atual a construção demasiada de novas

moradias tem gerado mais problemas que soluções. Um exemplo que se encontra

ao lado é o Paranoá Park.

O Paranoá é uma área com uma infraestrutura maior que a do

Itapoã. O número de acidentes de carro é pequeno nas duas áreas, devido ao

transito lento gerado pelas ruas estreitas. Mas há sempre desastre no balão

que conecta as duas RA. Diversas pessoas atravessam a BR a pé todos os dias

para ter acesso a serviços básicos. Não há escolas com o segundo grau no

Itapoã e também há apenas um hospital e uma UPA.

“Parque da Maconha” é assim que é intitulado pelos

moradores locais o empreendimento que está sendo construído no Paranoá. A

área ficou muito isolada por terem construído depois de um terreno que é

destinado para uma futura extensão da UNB. No projeto foram previstas áreas

para comercio e serviços também. Mas só são construídas habitações. Os

equipamentos urbanos presentes são sempre campo de futebol e parquinho, que

são muitos, mas com nenhuma arborização e ficam sempre vazios. A falta de

diversidade de usos traz uma falta de segurança para área, aumentando o

índice de violência e furtos Um projeto semelhante ao Paranoá Parque será

construído no Itapoã. O projeto já foi autorizado, apesar de não haver

previsões para o início das obras. Para receber essa nova leva de

habitantes a cidade precisará resolver problemas.

As vias no Itapoã são muito estreitas e as calçadas também

e muitas vezes com o poste no meio da passagem. Passam carros, ônibus,

carroças, ciclistas e pedestres todos no mesmo local. A palavra

acessibilidade não existe. O entulho está presente em qualquer local

desocupado. O crescimento da cidade gera muitos restos, sendo inacessível

financeiramente enviar para o local apropriado (cerca de trezentos reais a

caçamba). Quem faz o trabalho da retirada do entulho e o despejo em

qualquer área ociosa são os carroceiros. E o problema é ainda mais grave,

pois a administração afirma que maior parte desse volume é responsabilidade

de empresas que constroem perto do Itapoã, e no meio da noite, de maneira

criminosa, despejam os escombros nas áreas.

Conceito de área de lazer do Itapoã se restringe a quadras

poliesportivas. Há muitas na área que acabam sendo dispensáveis. A RA

inteira carece de arborização, não se vê uma arvore que não esteja dentro

do terreno de alguém e mesmo assim são poucas. Não há parques ou praças

arborizadas.

IDENTIFICANDO PROBLEMAS 

VIAS ESTREITAS

ENTULHO

FALTA DE 
PLANEJAMENTO 
URBANO DE 
QUALIDADE.

FALTA DE 
ESPAÇOS 
VERDES
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DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO – 2º VISITA

Após abandonar a ideia de trabalhar com habitação popular, foi

necessário encontrar outro tema. Por meio de sugestões de Sheila Souza dos Santos

que é chefe de assuntos comunitários da administração regional, foi possível

estudar duas opções que serão implementadas na área: centro de reciclagem ou

parque ecológico.

O centro de reciclagem será uma alternativa para o problema do

entulho e um modo de promover a coleta seletiva. A coleta seletiva já havia até

sido implementada pela cidade, mas a falta de orientação aos moradores da área

fez com que fosse muito pouco eficiente e o governo retirou a RA XXVIII da rota

do caminhão de coleta. O centro deverá conter uma área para entulho separada das

demais partes (vidro, papel, plástico, metal) e também uma área de descarga dos

carroceiros. A construção seria boa para o ambiente, para a estética da área e

para economia, uma vez que geraria empregos.

Apesar de a reciclagem ser um fator que irá trazer um enorme

benefício, o escolhido para este trabalho como tema será o Parque Ecológico. Há

uma urgência na construção do parque. As construções irregulares já chegaram a

invadir a área que foi destinada. Já existe um pequeno grupo de 5 famílias

vivendo dentro do perímetro do parque. Existem nascentes no local e o

desmatamento e construções de habitações irregulares sem infraestrutura causariam

um terrível impacto ao meio ambiente.

Outro aspecto relevante na escolha do projeto é que o

planejamento do parque esta sendo iniciado agora. Já há grupos discutindo o

assunto e este trabalho seria mais um elemento de contribuição para os debates.

Logo ficou acordado juntamente com Sheila e o coordenador executivo do Itapoã,

Leiber Alves de Sousa, que haveria encontros com as lideranças comunitárias para

discutir ideias para a área.

O trabalho desenvolvido foi gerado por meio do contato feito com

a população do Itapoã. A própria escolha do tema veio após a descoberta da

demanda na segunda visita ao local.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CRIAÇÃO DO
PARQUE

A ideia principal do projeto é desenvolver um trabalho que possa

ter uma aplicação real para a comunidade do Itapoã. Logo foi necessário buscar as

informações no órgão responsável – o Instituto Brasília Ambiental, IBRAM,

responsável pela proteção ambiental da cidade. Já são mais de 73 os parques

administrados pelo instituto, sendo o Sementes do Itapoã o mais recente a entrar

na lista.

Justificativa
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O objetivo desse trabalho é desenvolver, em conjunto com a

população, um projeto para o Parque Ecológico do Itapoã, juntamente com um

desenho urbano para sua zona de entorno. Promovendo discussões sobre a

preservação do meio ambiente e alternativas de construções menos poluentes

com crianças e adultos. Estimulando um vinculo afetivo da população pela

cidade.

OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1) A elaboração de um Plano de Manejo simplificado dividido 

em duas partes:

A) DIAGNOSTICO 

- Informações Gerais

- Contexto

- Análise

B) PLANEJAMENTO:

- Zoneamento

- Projeto Básico

- Aprovação 

2) Utilizar como ferramenta o Processo Participativo para

melhor atingir as necessidades da comunidade. Por meio de

dois processos, um não previsto no plano de manejo e outro

sim.

3) Propor um desenho para o parque e para a zona de entorno, 

através dos dados do plano de manejo, repertórios e processo 

participativo que não apenas seja eficiente em escala 

ambiental, 

Objetivos
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OS OBJETIVOS DESCRITOS NA CARTA
DOS ALUNOS DA CEF DRA. ZILDA
ARNS AO PRESIDENTE DO IBRAM
NILTON REIS:

“A construção de um parque ecológico será muito

importante para todos os alunos, pois poderemos fazer

dele uma sala de aula viva onde ter aulas com materiais

concretos. As aulas com certeza ficarão mais

interessantes do que ficarmos em uma sala apenas ouvindo

o professor e vendo ilustrações no livro. Além disso,

essa área que deveria estar sendo preservada está se

transformando em um deposito de lixo e local de invasão,

o que consequentemente degrada o ambiente e contamina o

solo por onde passa um dos mais importantes aquíferos do

planeta o Aquífero Guarani.”

OS OBJETIVOS DESCRITOS NO DECRETO:

I - conservar amostras dos ecossistemas naturais, da vegetação

exótica e paisagens de grande beleza cênica;

II - propiciar a recuperação dos recursos hídricos, edáficos e

genéticos;

III - recuperar áreas degradadas, promovendo sua revegetação com

espécies nativas;

IV - incentivar atividades de pesquisa e monitoramento ambiental;

V - estimular a educação ambiental e as atividades de contato

harmônico com a natureza;

VI - proteger o acervo genético representativo da flora e da fauna

nativos na respectiva área do Distrito Federal;

VII - propiciar o desenvolvimento de programas e projetos de

observação ecológica e pesquisa sobre os ecossistemas locais;

VIII - proporcionar condições para a realização de atividades

culturais, de recreação, lazer e esporte, em harmonia com a

preservação do ecossistema da região;

IX - proteger as nascentes e mananciais existentes na área
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ETAPAS NÃO PREVISTAS
NO PLANO DE MANEJO

Também serão utilizados para a realização final do projeto:

-Estudos de Casos: pesquisa de repertório que apresentem boas soluções para

questões pertinentes ao projeto.

-As dimensões Morfológicas: para a análise da área e elaboração de propostas

para a área.

- Os Padrões de Christopher Alexander: para elaboração do projeto.

- Princípios da Permacultura: para elaboração do projeto.

ETAPAS PREVISTAS NO
PLANO DE MANEJO

No momento ainda não existe um roteiro metodológico para a

elaboração de Plano de Manejo para parques distritais, então seguindo orientações

de funcionários do IBRAM, esse trabalho seguiu um roteiro para parques estaduais

de 2010 do Instituto Estadual do Ambiente - INEA. Foram feitas modificações na

orientação de uso das zonas seguindo as diferenças estabelecidas na legislação

vigente.

O método do INEA determina também que para a elaboração do plano

é necessário incorporar a participação de todos os envolvidos. Para um melhor

resultado dos encontros previstos no roteiro serão utilizados técnicas retiradas

do Relatório 41, DED/NAU, 2013.

Os envolvidos nesse processo deverão ser principalmente as Crianças da CEF Zilda

Arns: a iniciativa para o parque nasceu nessa instituição. Os resultados desse

grupo ajudarão a complementar os resultados obtidos com o outro grupo que irá

participar de atividades previstas no plano. As técnicas que serão utilizadas

foram retiradas do Relatório 41, DED/NAU, 2013

A divisão deste trabalho é semelhante a prevista para um plano de

manejo na fase 1 (implementação básica, se caracteriza pela falta de recursos

para a complementação de informações mais aprofundadas).

Será dividido em duas partes: diagnóstico e planejamento, cada

uma dividida em 3 módulos.

Para a realização do projeto do parque e da zona de entorno será

utilizado o método para a elaboração de um plano de manejo, porém como forma de

complementar esse processo também serão utilizados outros métodos não previstos

no roteiro.

Participação

Estudos de 

Caso

Dimensões 

Morfológicas

Padrões de 

Alexander

Princípios 

da 

Permacultura

Roteiro Metodológico 

para elaboração de 

Plano de Manejo

PROJETO

Metodologia
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PARTE 1 – DIAGNÓSTICO PARTE 2 – PLANEJAMENTO

ETAPAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO:

4. Zoneamento

5. Projeto Básico Participação

Estudos de 

Caso

6. Aprovação

PROJETO

Permacultura

•Historia

•Localização
1. 

Informações 

Gerais

•Dados Socioeconômicos 

•Legislação

•Aspectos físicos

•Uso e Ocupação da Área 

2.

Contexto

•Dimensões Morfológicas

•Padrões de Alexander
3. 

Análise e 

Diretrizes
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REPERTÓRIO
II
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Repertório Temático

Parque Ecológico Guarapiranga Praça Victor Civita

Parque Nacional de Brasília Parque Jardim Botânico de Brasília 

 escolhido devido a boas soluções de usos e matérias que podem ser utilizados

no projeto do parque.



Parque Ecológico Guarapiranga

Parque Ecológico Guarapiranga 

Área 160 ha

Usos

CENTRO INFORMATIVO E CULTURAL

Trilha da vida – 65 m 

Museu do Lixo 

Biblioteca e Centro de Informação – 800 

títulos 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Brinquedoteca 

Centro de Informática

Administração

PARQUE DAS AVENTURAS

Playground

ÁREA DE LAZER E ESPORTES

Playground

Quadras de esportes

Academia Popular

Percursos PASSARELAS DE MADEIRA - suspensa 

Água 
Localizado no leito do rio

e possui um laguinho 

Vegetação
Viveiro 

Vegetação típica da área 

Materiais Alvenaria e madeira

Tecnologias 

Construções com janelas grandes e 

sombreadas– iluminação natural 

Cortinas recicladas

Passarelas de Madeira - Interferem de 

forma suave na paisagem, sem prejudicar as 

raízes das plantas e a drenagem natural do 

solo

11
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1

23

4

56

1
2 3

4 5

6

VIVEIRO e LAGUINHOÁREA DE LAZER E ESPORTESPARQUE DAS AVENTURAS

CENTRO INFORMATIVO E CULTURALENTRADA DO PARQUE 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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Praça Victor Civita

Praça Victor Civita

Área 1,4 ha

Usos ACADEMIA 

PRAÇAS 

ARENA 

Arquibancada para 240 pessoas

Camarins

OFICINA PARA CRIANÇAS

Sala para atividades 

Playground

CENTRO TERCEIRA IDADE 

Salas para atividades 

MUSEU ABERTO DA SUSTENTABILIDADE

Exposição temporária 

Exposição permanente 

Sala para cursos 

Percursos Deck de Madeira 

Deck permeável de concreto leve

Água Espelho d’água 

Vegetação Jardineiras 

Vegetação plantada

Materiais Concreto 

Alvenaria 

Madeira 

Tecnologias Irrigação por gravidade 

Jardineiras – laboratório de plantas 

Espelho d’água – sistema de 

filtragem e reciclagem 
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OFICINA PARA CRIANÇAS
CENTRO TERCEIRA IDADE

MUSEU ABERTO DA SUSTENTABILIDADE

4

2
3

4

1

ARENA

2

3

1



Parque Nacional de Brasília
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Parque nacional de Brasília 

Área 4238 ha

Usos PISCINA DA PEDREIRA 

Lanchonete 

Sanitários 

PISCINA AREAL

Lanchonete 

Sanitários 

CENTRO DE VISITANTES 

Museu Educação Ambiental 

ILHA DA MEDITAÇÃO 

Local de contemplação

ADMINISTRAÇÃO 

Setor de apoio

Transportes e Refeitório

Percursos Trilha da capivara - tem 1.300 metros de extensão 

(acesso pela piscina velha).

Trilha Cristal Água – tem cinco km de extensão onde é 

possível encontrar mais espécies nativas e acaba no 

córrego do Rego (acesso pela piscina velha).

Trilha pavimentada – inicia no portão entrada Nº 1 e 

liga o Centro de Visitantes passando pelas duas 

piscinas.

Água Piscinas e lago pequeno

Vegetação Vegetação Nativa

Materiais Madeira 

Alvenaria

Concreto

Tecnologias Piscina de água natural
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ENTRADA DO PARQUE  PISCINA 1  

1

2

3

4

CENTRO DE VISITANTES

PISCINA 2  

ILHA DA MEDITAÇÃO

5

1 2 3

4

5
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Jardim Botânico de Brasília
Jardim Botânico de Brasília

Área 526 hectares

Usos PORTARIA PRINCIPAL 

• Bilheteria

• Entrada de carro e pedestres

MIRANTE

• Permite vista panorâmica de Brasília

ÁREA DE PIQUENIQUE

• Mesas e parquinhos

• Redário

• Banheiros

BIBLIOTECA DA NATUREZA

• Livros e gibis 

CENTRO DE VISITANTES

• Local de exposições

• Local para eventos 

• Restaurante 

CASA DE CHÁ

• Jardim filogenético 

• Local para encontros comemorativos e 

festividades

ESPAÇO GUIDO PABST

• Coleção de orquídeas nativas e 

exóticas

ANFITEATRO

• Local para apresentações teatrais ou 

musicais 

CERRATENSES 

• Centro de pesquisa 

Percursos Trilha Mater – asfaltada, conecta as 

principais atividades.  

Trilha Labiata – acesso a ESAF

Trilha Ecológica - 3.5 km, passa por 

diversos tipos de biomas

Água Lagos, e riacho 

Vegetação Jardim evolutivo - filogenético

Jardim dos cheiros 

Jardim japonês

Jardim de contemplação

Materiais Madeira e alvenaria 

Tecnologias -
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1

2

3

4
5

6
7

8

PORTARIA 

PRINCIPAL 
MIRANTE ÁREA PARA 

PIQUENIQUE

BIBLIOTECA DA 

NATUREZA

4

CENTRO DE 

VISITANTES

CASA DE CHÁ ORQUIDÁRIO ANFITEATRO

1 2 3

5
6 7 8

9

CERRATENSE
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: repertorio direcionado para elaboração dos edifícios do parque. 

Centro de Oportunidade para 
Mulheres

Centro de proteção Ambiental de 
Balbina

Casa Nautilus

Escola Verde

Centro de Educação Ambiental -
CEAM

Cerratense

Repertório Arquitetural
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• Cobertura e Forma 

Cerratense

Arquitetos: Spirale

• Conforto 

Centro de oportunidade para 

mulheres

Arquitetos: Sharon Davis Design

• Teto Verde:

CEAM – Centro de Educação 

Ambiental 

Arquitetos: Zanettini

• Vitrais 

Casa Nautilus

Arquitetos: Javier Senosian

• Ventilação Natural

Centro de proteção Ambiental 

de Balbina

Arquitetos: Severino Porto

• Estrutura Bambu

Escola Verde

Arquitetos: Jonh Hardy

Os elementos de interesse:



III

PROCESSO
PARTICIPATIVO

21
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O Processo

A participação é uma ferramenta essencial para o arquiteto urbanista

entender o contexto e demandas de uma comunidade.

O processo participativo que já está ocorrendo no Itapoã é de baixo para

cima (root based). Método em que se inverte a logica clássica, classes,

instituições, indivíduos de menor status ou poder controlam o processo. Assim

como a demanda pelo parque surgiu dos próprios moradores da área as ideias

para a concepção do projeto também devem partir deles. O sistema funciona

como se fosse uma “semente”: a ideia de se ter um parque naquela área nasceu

na escola e logo foi abraçada pelas lideranças comunitárias, pela

administração regional e também pelo IBRAM. Os encontros e discussões de

todos vão tornando a ideia cada vez mais real e madura.

Este trabalho vem com o intuito de cooperar com a comunidade. Através da

abordagem de cima-para-baixo (top-down), método em que indivíduos de maior

status ou poder (maior conhecimento em projeto no caso) controlam o processo.

Foram selecionados algumas tecnicas (DED/NAU, Relatório 41, 2013) para tentar

obter diferentes informações das recolhidas do baixo-para-cima. A organização

dos encontros seguiu a logica do guia para elaboração do plano de Manejo

(INEA,2010).

As atividades foram preferencialmente desenvolvidas com as crianças da

CEF. Dra Zilda Arns, pois elas foram as primeiras a reivindicar a criação do

parque. Os encontros se deram de maneira tranquila, pois os alunos estão

familiarizados com o assunto por ser uma questão de debate na escola. Outras

atividades paralelas foram desenvolvidas com outros personagens para

complementar o processo.

A escola foi muito acolhedora com relação ao desenvolvimento das

atividades com as crianças, porem ocorreu uma greve geral que acabou

resultando em um atraso no cronograma previsto. Portanto a ultima fase de

aprovação não foi desenvolvida em tempo de entrega deste projeto para a

academia. Mas a autora ira mais tarde promover um encontro para apresentar o

produto final.



PARTE 1 – DIAGNÓSTICO

1.Informações Gerais:

2.Contexto

3.Análise e Diretrizes

ENCONTROS 1: OFICINA DE DIAGNOSTICO

PARTE 2 – PLANEJAMENTO

4. Zoneamento:

ENCONTROS 2: OFICINA PARA A AVALIAÇÃO

ESTRATÉGICA.

5.Projeto Básico

EncontroS 3: Oficina para a avaliação do

projeto.

6. Aprovação

 Através da participação

ENCONTROS 4: OFICINA PARA A AVALIAÇÃO

FINAL

PERSONAGENS e CRONOGRAMA

Ainda não foi realizado

23

O Grupo de Elite, que hoje é o grupo superação,

são alunos da escola engajados em diversas questões da

comunidade. Responsáveis pela carta que deu inicio a

criação do parque.

As crianças e os professores, diretores e

funcionários da CEF. Zilda Arns, Que gentilmente abriram

espaço para a realização das atividades.

Sheila Sousa dos Santos, líder da Horta

Comunitária, foi quem indicou o parque como tema para o

projeto.

Funcionários do IBRAM, que cederam seu tempo para

explicar o processo de criação de um parque e mostrar a

área.

23



Encontro para 
Diagnostico e 
Conscientização

- Caminhada pela Parque

- Desenho livre com as crianças

- Virada do Cerrado
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A caminhada pelo Parque Ecológico do Itapoã teve início na

CEF Zilda Arns com uma reunião onde estavam presentes:

• Pais e professores

• Lideranças comunitárias – a Horta comunitária e grupo de mulheres

• Diretores e funcionários do IBRAM

• Representantes da Administração regional

Foi apresentado um curta produzido pelo professor Caetano

Ruas com um grupo de alunos que discute a importância da preservação da

natureza e do futuro parque. Diversas pessoas discursaram reafirmando o

compromisso com a implantação do parque. Inclusive Jane Maria Vilas Boas,

presidente do IBRAM, elogiou a participação da comunidade e prometeu fazer o

possível para adiantar o quanto antes o começo da obra. Depois todos se

dirigiram para a caminhada junto com muitos alunos da escola. Havia diversos

cartazes produzidos a mão pelos alunos, pais e professores. O local da

caminhada foi em um terreno particular perto da área do futuro parque.

Essa atividade foi promovida pelos próprios habitantes da

cidade. E serviu para como auxilio para a realização da Etapa de Diagnóstico.

Muitas questões foram discutidas como:

 A quantidade de entulho presente na cidade.

 A importância ambiental em se preservar a área e proteção das nascentes.

 A invasão na área do parque e como teria um impacto negativo se

aumentasse.

 O beneficio que seria, para a cidade, ter uma parque como área de lazer.

 E a possibilidade de se utilizar o espaço como uma sala de aula viva para

os alunos da escola.

Resultado:
Essa atividade ajudou a compreender um pouco mais aspectos da área do parque

e da comunidade do Itapoã. A caminhada, com o auxilio de alto falantes,

serviu para que mais pessoas soubessem sobre a futura construção do parque.

Colaborando assim com uma tomada de consciência na preservação da área.

CAMINHADA PELO PARQUE

25



26



DESENHO LIVRE COM AS CRIANÇAS

 A data da atividade foi marcada com o diretor da escola Paulo Cesar.

 Devido à falta de um dos professores, foram me encaminhadas três turmas

do 6º ano – B, D e E.

 As crianças têm em média de 10 a 12 anos.

 O primeiro passo foi conversar brevemente com as crianças sobre o futuro

parque. As crianças já sabiam da proposta, pois é um assunto muito

discutido na escola. Muitos iriam naquele fim de semana na Caminhada.

 Foi lhes proposto que desenhassem qualquer coisa que desejassem que

estivesse no programa do parque.

 No início da atividade muitos tiveram dificuldades de propor algo

diferente. Mas depois de conversar com os diversos grupos da sala, alguns

apresentaram ideias interessantes. Constatou-se que muito alunos nunca

haviam ido a um parque. Nem mesmo o do Paranoá que fica muito próximo. A

maior referência para aqueles que já haviam visitado um parque foi o

Parque da cidade.

Resultado:
Apesar de lhes ser dito que no desenho do parque poderia ter

“qualquer coisa” a maioria das crianças apenas desenhou arvores e flores. A

área do Itapoã possui arborização escassa, talvez por esse motivo, a

vegetação tenha sido tão presente nos desenhos. O elemento da água e do

tobogã também apareceram muito, afinal a região do Distrito Federal é muito

Seca. Outros itens de lazer observados foram: parquinho, casa na arvore,

campos de futebol, pistas de skate e até local para jogar paint-ball. Algumas

crianças desenharam barraquinhas de sorvete e lojas de roupas.
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VIRADA DO CERRADO

Evento que ocorreu em diversos pontos da cidade para promover

cidadania e sustentabilidade no Distrito Federal. No dia em que o evento

ocorreu no Parque Ecológico do Paranoá foi levado o produto da primeira parte

do trabalho, a maquete da área do parque do Itapoã e diversos cartões com

padrões.

O objetivo era conversar com outros moradores que frequentam

o parque do Paranoá e discutir a importância da existência de outro parque no

Itapoã.

Resultado:
Apareceram pouquíssimas pessoas no dia. A maioria das pessoas

presentes eram da própria organização do evento e muitos não moravam na área.

Das pessoas entrevistadas informalmente a maioria salientou a importância que

o parque teria como forma de preservar a vegetação e as nascentes da área.

Poucos ressaltaram o papel social do parque, portanto pouco contribuíram para

a definição de elementos para o programa.
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Encontro para Oficina 

para a Avaliação de 

Estratégia

- Analise da agua com IBRAM 

- Atividade – discussão dos usos
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Analise da água com 

as funcionarias do IBRAM

As funcionárias que trabalham com o Adote uma Nascente foram fazer uma

análise da qualidade da água nas áreas do parque.

O objetivo desse encontro foi conversar sobre o projeto e verificar se havia

contaminação na água.

Resultado:
A qualidade da água foi categorizada como ótima. Apesar de algumas vezes

ocorrer derramamento de esgoto na área. Ao perguntar sobre a possibilidade de

fazer uma piscina de agua como o do parque água mineral, a resposta foi que o

IBRAM não esta mais implantando elementos com agua por uma questão de

dificuldade de manutenção. O encontro que também contou com a presença de

dois funcionários da administração do parque ecológico do Paranoa,

possibilitou entender um pouco mais a dinâmica da área.
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Discussão dos Usos crianças

Neste encontro foi apresentada as crianças os parques do

repertório de usos deste trabalho, lhes foi pedido que escolhessem os que

achavam mais interessantes em cada categoria.

Resultado: 
O repertorio abriu a cabeça dos alunos que tinham pouco

contato com parques e a discussão ficou bem animada. Foi decidido nesta etapa

implementar um elemento com agua, apesar da política do IBRAM ser contra. As

crianças deste a primeira atividade fizeram referência a piscinas, lagos e

córregos. Os resultados estão nas tabelas ao lado.

.

USOS 18 crianças

13 

crianças Total

Lanchonete 7 7 14

Skatepark 0 2 2

Quadras 8 6 14
área de descanso-

contemplação 1 4 5

Animais 4 1 5

Sala exposição 3 3

parquinho 2 1 3

área para acampamento 1 1

área para piquinique 2 3 5

centro de informatica 1 2 3

academia popular 2 2 4

area de paintball 1 1

administração 1 1

praças 2 4 6

área para eventos 2 4 6
local com a historia do 

parque 3 1 4

sala de video 4 4

centro ecologico - fim 

educacional 2 5 7

central de segurança 1 4 5

biblioteca 1 2 3

palco 3 3

sala de aula 2 3 5

mirante 0 2 2

TOTAL 106

CONSTRUÇÃO 18 crianças 13 crianças total

Madeira 8 4 12

Terra 7 3 10

Concreto 2 1 3

reciclados 5 4 9

alvenaria 2 5 7

areia ? 1 0 1

TOTAL 42

Água 

18 

crianças

13 

crianças
Total

lago 2 1 3

local para banho 1 2 3

piscina 11 7 18

espelho da agua 1 2 3

cachoeira 1 2 3

olho da agua 0 1 1

córrego 1 0 1

TOTAL 32

PERCURSOS 

18 

crianças

13 

crianças
Total

4 2 6
pista de cooper 1 0 1
pista rodas 1 1 2
trilha para rally 1 0 1

TOTAL 10

VEGETAÇÃO

18 

crianças

13 

crianças
Total

sombrear caminhos 0 1 1

arvores nas praças 0 1 1

horta 7 5 12

orquidário 1 1 2

viveiro 8 3 11

vegetação nativa 1 5 6

jardim 9 6 15

Tutti fruti 1 0 1

TOTAL 49
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Encontro 3: Oficina 

para a avaliação do 

projeto.

- Atividade com a maquete e discussão de 

propostas com as crianças
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ATIVIDADE COM A MAQUETE
Com os elementos que ficaram decididos no último encontro, as

crianças fizeram uma maquete de massinha com o auxilio de um caderno passo a

passo para a construção. Vários cartões com imagens diversas foram colocadas

sobre as mesas para inspirar o processo. Ao final foi apresentada 3 das

diversas propostas de construção da autora para o centro cultural e para

centro ecológico. E algumas opções de implantações.

Resultado:
Foi melhor que o esperado. Varios elementos e formas surgiram

na massinha que puderam ser incorporados no projeto. As crianças ficaram

animadas com os vídeos das opções de construção, muitas falaram que o modo de

gravação era igual ao do vídeo game. Das opções apresentadas, os elementos

de maior interesse foram as rampas e a cobertura mais elevada e orgânica. Das

implantações as de forma orgânica foram as preferidas.
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DIAGNÓSTICO

IV
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Localização: DF – Brasília - Itapoã

1. Informações Gerais
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O ITAPOÃ

28º Região Administrativa do Distrito Federal, esta localizada a 

15 km do centro de Brasília, entre o Paranoá e Sobradinho. 

HISTÓRIA DO PARQUE

A ideia do parque nasceu na Escola Dra. Zilda Arns pelos alunos do Grupo de

Elite (hoje grupo superação).

A CEF Zilda Arns

A escola foi criada com o nome CEF

01 em 2008 para atender a grande demanda da

população da cidade. Mas só foi construída em 2010

onde trocou de nome para CEF Dra. Zilda Arns.

Durante esse dois anos os alunos assistiam as

aulas em escolas do Plano Piloto e no anexo do

Centro de Ensino Médio do Paranoá.

A mudança do nome da escola veio a

pedido da direção para homenagear a sanitarista

Dra. Zilda Arns que tanto colaborou com a classe

menos favorecida e que havia morrido naquele ano.

A escola pública é um espaço onde

toda a comunidade escolar pode e deve participar,

interagindo e contribuindo para que os bons

resultados sejam alcançados. Dentro desta linha de

pensamento a instituição tem conquistado o

respeito e o reconhecimento de toda a comunidade

escolar e atraído diversos parceiros.
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05 Junho 2014

• O Dia Mundial do Meio Ambiente foi

comemorado no Distrito Federal com a

criação do Parque Ecológico Sementes do

Itapoã e com a nomeação de 80

profissionais ligados à área ambiental.

A instituição da reserva, que passa a

ser o 73º parque do DF, foi feita em

atendimento ao pedido de crianças da

cidade

25 de Abril de 2015

• Caminhada pelo Parque Sementes do Itapoã

foi organizada pela CEF Dra. Zilda Arns

e contou com a presença de diversas

lideranças como a Horta Comunitária e a

Liga das Mulheres, inclusive o

compareceram diversos membros do IBRAM.

12 de Maio de 2014

• Na nona edição do GDF Junto de você o

então governador Agnelo Queiroz fez um

pronunciamento: “Estão reivindicando

algo muito justo para nossa juventude e

para a população do Itapoã. Nós vamos,

sim, criar um parque. Já iniciaram os

estudos”

21 de Agosto de 2012

• Os alunos do Grupo de Elite mandam uma

carta para o presidente do IBRAM com o

pedido pelo parque. Os alunos destacaram

ser importante ter um parque na área,

para “poderemos ter uma sala de aula

viva com aulas mais dinâmicas, e elas se

tornarão mais interessantes para nós”,

• mais interessantes para nós”, 

HISTÓRIA DO PARQUE

A ideia do parque nasceu na Escola Dra. Zilda Arns pelos alunos do Grupo de

Elite (hoje grupo superação).
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2. Contexto

DADOS SOCIOECONÔMICOS

Dados relevantes retirados do PDAD – Pesquisa Distrital por Amostra de

Domicílios de 2013/2014.

Por meio do estudo de analise dos dados do pdot, podemos

afirmar a maior parte da população é adulta, com ensino fundamental

incompleto e recebem na média de 2 a 5 salários mínimos.

A infraestrutura da cidade é precária e faltam áreas de uso

comum. A maior parte dos domicílios são casas feitas de alvenaria com área

construída de 91 a 150 m².

Para um maior aprofundamento do estudo foram levantados 

informações  respeito de: Dados Socioeconômicos, Legislação, Aspectos Físicos 

e Uso e Ocupação da Área.
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• Para a proposta 

de desenho do parque e a 

proposta do desenho da zona de 

entorno, as seguintes leis 

deverão ser seguidas:

• LEI COMPLEMENTAR Nº 265, DE 14 

DE DEZEMBRO DE 1999

• Dispõe sobre a criação de 

Parques Ecológicos e de Uso 

Múltiplo no Distrito Federal

• LEI COMPLEMENTAR Nº 827, DE 22 

DE JULHO DE 2010

• Regulamenta o art. 279, I, III, 

IV, XIV, XVI, XIX, XXI, XXII, e 

o art. 281 da Lei organica Lei 

Orgânica do Distrito Federal, 

instituindo o Sistema Distrital 

de Unidades de Conservação da 

Natureza – SDUC, e dá outras 

providências.

• DECRETO Nº 35.508, DE 05 DE 

JUNHO DE 2014

• Cria Parque Ecológico 

denominado Parque Ecológico 

Sementes do Itapoã, na Região 

Administrativa do Itapoã - RA 

XXVIII.

• Para a proposta 

de desenho da Zona de entorno o 

PDOT também deve ser seguido. 

Classes

Alta

Média

Baixa

Muito Baixa

Área de Interesse      

de Ambiental
Parque Sementes 

do Itapoã

Itapoã

Foto: Esgoto nas Nascentes, Auditores 
Fiscais do IBRAM averiguaram que a CAESB tem 
despejado esgoto sem tratamento na área do 
parque. Fica próximo da invasão.
Fonte: foto da autora

Muro da 

Área 

Privada 

invadiu um 

pouco o 

Parque

Área do Parque

Muro

Mapa esquemático da área 

Foto: Invasão, 5 

Famílias já 

construíram casas 

na área.

Fonte: Foto da 

Autora

Produção: Autora

Produção: Autora

USO E OCUPAÇÃO DA ÁREA

A área do parque tem 
sofrido diversos problemas. Há esgoto sendo 
despejados nas nascentes. Familias já começaram 
a derrubar a mata para a construção de novas 
casas. E o muro que divide a área privada com a 
área do parque esta errado.   

LEGISLAÇÃO

ITAPOÃ

Dados retirados:

PDOT = Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial

Mapa de Densidade Demográfica

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=0&txtAno=0&txtTipo=290&txtParte=.


47

ASPECTOS FÍSICOS

Recorte do Mapa Ambiental do Distrito 

Federal – ano 2014.

Produção: IBRAM 

73- Parque Ecológico Sementes do Itapoã

2- Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Córrego 

Aurora

4- Área de Relevante Interesse Ecológico 

Paranoá Sul

5- Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Vale das Copaibeiras

6- Área de proteção de mananciais 

Cachoeirinha

25- Área de proteção de mananciais 

Taquari

44- Parque Vivencial dos Pinheiros

45- Parque Urbano do Paranoá

46- Parque Ecológico da Cachoeirinha

• Área do parque possui diversas 

nascentes e córregos que devem ser 

protegidas: 

Trecho extraído da carta das crianças da 

CEF Dra. Zilda Arns ao IBRAM:

“Além disso, essa área que deveria estar

sendo preservada esta se transformando em

um deposito de lixo e invasão, o que

consequentemente degrada o ambiente e

contamina o solo onde passa um dos mais

importantes aquíferos do planeta que é o

Aquífero Guarani.”

Imagem: nascente

Fonte: Foto da Autora

Imagem: corrego

Fonte: Foto da Autora

Imagem: foto da área 

Mata de Galeria

Imagem: foto da área, 

Vereda e buriti 
Imagem: foto da área, 

Cerrado Ralo

Imagem: foto da área,

Cerrado Típico
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Área do Parque

MAPA DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Retirado de DI UR 1 /2012
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3. Analise e Diretrizes

As análises das Dimensões Morfológicas serviram para o diagnóstico da Região Administrativa - Itapõa.  

Através dela será possível repensar no papel do parque para a comunidade. 

Classificação de expectativas sociais: dimensões morfológicas dos lugares. FONTE: Queiroz, 2000.

DIMENSÕES MORFOLÓGICAS

Dimensão Expectativas Sociais
Características Atributos 

Morfológicos

Funcional

Classificação de expectativas sociais: dimensões

morfológicas dos lugares. FONTE: Queiroz, 2000.

Resposta do espaço a expectativas de realização de certas

atividades: quantidade de espaço disponível; configuração dos

espaços disponíveis; relações locacionais entre as unidades

funcionais

Funcionais

Bioclimática
Resposta do espaço a expectativas de conforto

higrotérmico, acústico, luminoso e de qualidade do ar Bioclimáticas

Co-presencial
Resposta do espaço a expectativas por facilidade de

encontros não programados nas áreas livres públicas. Níveis

Analíticos: padrões espaciais; vida espacial; vida social.
Copresenciais

Topoceptiva
Resposta do espaço a expectativas de orientar-se e

identificar os lugares. Níveis Analíticos: percepção; imagem

mental; representação geométrica secundária
Topoceptivas

Econômica

Resposta do espaço a expectativas por certos custos de sua

construção e manutenção. Níveis Analíticos: Custos de formação

(origem: planificação e construção); Custos de funcionamento /

utilização (manutenção, substituição)

Econômico-financeiras

Expressivo

Simbólica

Resposta do espaço a expectativas de representações

simbólicas e correlaciona a forma física dos lugares às

expectativas por satisfação emocional: qualidades semânticas;

fenômenos de configuração; Leis de composição plástica;

Expressivo-simbólicas

ANALISE



DIRETRIZES
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PADRÕES DE CHISTROPHER ALEXANDER

O arquiteto Christopher Alexander escreveu o

livro: A Pattern Language (A linguagem dos padrões) com o

objetivo de fazer com que pessoas sem muita experiência em

arquitetura pudessem criar seus projetos. No livro são

identificados similaridades entre bons projetos e seus

princípios comuns. Essas soluções são chamadas de patterns

(padrões).

Os patterns não devem ser aplicados de

maneira literal, mas sim como parâmetros projetuais que

devem ser concebidos por “conceitos humanizadores”.

Os conceitos humanizadores podem ser

divididos em duas categorias: senso de urbanidade e senso

de habitabilidade. Para o projeto do parque apenas o senso

de urbanidade será utilizado, pois ele se refere a escala

de implantação de edificações. Enquanto o outro trata da

escala da edificação de unidade habitacional.

O senso de urbanidade de Alexander propõe

prover de espaços coletivos e áreas verdes que possam

contribuir para a percepção de um sentido de lugar, para a

vivacidade urbana e para a diminuição da segregação social

e da dificuldade de locomoção. O projeto deve levar em

consideração recursos espaciais específicos aliados a

parâmetros para a sustentabilidade social.

Neste trabalho os padrões utilizados foram

retirados e utilizados segundo recomendações da Tese de

Liza Andrade (2014, p.253-269). Serão empregados para

resolver questões que apareceram no diagnóstico das

dimensões.

ANALISE 

DAS

DIMENSÕES 

MORFOLÓGICAS 

PADRÕES

+
PARTICIPAÇÃO 

Gera a 

escolha

+ 
Princípios da 

Permacultura

= 

PROJETO
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Resumo da Analise

FUNCIONAL

- Majoritariamente uso residencial 
- Uso comercial moderado.
- Apenas uma Unidade de Pronto 
Atendimento e um hospital e duas 
escolas.
- Equipamentos públicos pouco 
eficientes. Diversas quadras de 
esporte sem sombreamento.
- Sistema viário semi-regular xadrez. 

Ruas estreitas e postes que 
praticamente cobrem toda a 
calçada. Os pedestres anda nas 
ruas junto dos carros, ciclistas e 
carroças.

Demanda por áreas de lazer, hospitais 
e escolas. População precisa se 
deslocar para ter acesso a esses usos. 

- As áreas das casas extrapolam as
normas do PDOT de 80% e muitas 
vezes constroem em cima das 
calçadas. Portanto há pouca 
arborização interna aos lotes e 
externas. 

- Qualidade construtiva de quase 
todas as edificações não são de 
excelência. 

- Não há espaços de lazer 
sombreados.

BIOCLIMÁTICA

Terreno plano – possui inclinação cera 
de 2%.
Terreno quase todo asfaltado e 
concretado.
Há muitos locais a margem da cidade 
que viraram depósitos de entulhos.

Os aquíferos e córregos ficam fora da 
cidade.

Quase não há arborização na cidade. 

Terreno plano e a padronagem do 
tamanho dos edifícios favorece 
incidência solar uniforme.
Vento predominante leste-oeste.
A regularidade dos lotes dificulta a 
passagem do vento.

- Densidade populacional media,
apesar do solo estar quase todo 
ocupado – gabarito baixo.

- Não há áreas de vegetação natural 
na cidade. 

- Local quase todo revestido de 
asfalto e concreto. 

- Maior parte das cores utilizadas em 
tons terrosos – ajuda no conforto 
luminoso.

- Ilhas de Calor devido a pouca 
permeabilidade do solo.

- A área do parque com os córregos e 
nascentes proporciona um pouco 
de umidade ao local.

COPRESENCIAL

Na cidade há poucos espaços cegos e 
enclausuramentos.
Mas na área estudada há uma enorme 
barreira - muro que separa o condomínio 
entre-lagos. Essa via é muito deserta e 
apresenta uma grande quantidade de 
entulho. A área que fica ao leste da área 
do parque também é murada, pois é 
propriedade particular. Os dois muros 
cercam um caminho que vai para 
Sobradinho

Espaços de interação social: 
Há alguns parquinhos e há muitas quadras 
de esporte só que não são arborizados ou 
sombreados, dificultando o uso. 
Não há praças.   

DISTRIBUIÇÃO DE USOS RUIM

POUCA PERMEABILIDADE DO SOLO GERA ILHAS DE CALOR

FALTA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E ÁREAS VERDES
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ECONÔMICA

Sistema: 
Sanitário - abastecimento ligado ao 
sistema do Paranoá e esgotamento 
sanitário também se localiza no Paranoá. 
Os dois sistemas estão em sua capacidade 
máxima.  
Energético – ligada a subestação do 
Paranoá. 

Características morfológicas: 
Densidade - demográfica média, 
construtiva alta. 
Sistema viário – Via principal, secundaria 
e coletoras
Microparcelas – pequenos lotes com 136 
m². parcelas pequenas com áreas com 
suas faces menores voltados para o 
espaço publico proporcionam um melhor 
desempenho econômico.

Domicílios que não possui áreas públicas 
comuns:
-Ruas arborizadas - 92,81%
-Jardins/parques -8 4,95%
-APA1(área de preservação ambiental) -
73,76%
-Nascente d’água - 85,47%
-Ciclovia - 76,60%
-Espaço cultural - 88,82%

Custo do edifício: 1 a 3 pavimentos

TOPOCEPTIVA

A área árida com construções 
sem acabamento não 
proporciona uma boa percepção 
por fora.  

Não há muitos pontos de 
referencia. A uniformidade das 
casas e ruas dificulta na 
orientabilidade. 
Referencias mais marcantes: A 
área da escola, rua comercial e 
rua do murão.

SIMBÓLICA

A cidade não teve muita 
preocupação com elementos 
estéticos. 

A cidade em si possui um caráter 
simbólico devido a historia de 
ocupação. Locais como a Horta 
comunitária e a CEF Zilda Arns 
promovem um sentimento de 
comunidade.

INFRAESTRUTURA PRECÁRIA

PERCEPÇÃO NEGATIVA DO ESPAÇO

FALTA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO



FUNCIONAL

Interpenetração 

Campo cidade 

Casa no 

meio 

Passeio 

Público

BIOCLIMÁTICA

Vegetação 

Acessível 

Ruas Verdes 

Pavimento 

Permeável 

COPRESENCIAL

Ruas de 

Pedestres

Espaço 

Exterior 

Positivo 

Nós de 

Atividades

Tipos 

Edilícios 

Diferentes

Diversidade 

de usos

uso noturno

ECONÔMICA TOPOCEPTIVA

Fachadas de 

edifícios sem 

recuos 

Hierarquia do 

espaço aberto 

SIMBÓLICA

Coisas da 

sua vida
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Zona de Entorno do Parque 



FUNCIONAL

Ciclovias e 

estacionamento de 

bicicletas

ECONÔMICA

Rede de transporte 

público

para acesso ao parque

Pequenos núcleos 

dispersos 

Bons materiais 

Edifícios 

sustentáveis

Diversidade de usos

uso noturno

Permeabilidade do 

solo

BIOCLIMÁTICA

Acesso à água

garantir elevada 

umidade do ar

Caminhos e espaços 

abertos com luz e 

sombra

Manter o máximo de 

vegetação existente 

Construções com 

iluminação e 

ventilação natural 

COPRESENCIAL

A forma do caminho

Locais para eventos 

públicos 

locais públicos para 

convivência

ciclo vital

TOPOCEPTIVA

Passeio público

Diferentes cenas 

para contemplação

Entrada principal 

marcante

Espaços de transição

SIMBÓLICA

Agradabilidade visual

criar edifícios 

estéticos 

Simbolização

museu da história do 

Itapoã
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O Parque 
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Planejamento
V
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Zoneamento 

Externo Área 
Previsto no Plano de Manejo

É uma Zona com restrição de ocupação e uso do solo. Foi As zonas de 

amortprevista na lei do SNUC(Lei nº 9.985/2000).

E tem um perímetro estabelecido 10 km, Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA N.° 13, DE 

06/12/1990

Abrange: Itapoã, Entre Lagos e Paranoá

• Prevista na lei que dispõe sobre a criação de Parques

Ecológicos e de Uso Múltiplo no Distrito Federal (Lei nº 265, de 14 de

dezembro de 1999.

• Determina restrição de uso em uma área (abrange corredores

ecológicos), com o fim de proteção da área de conservação, porém não

nenhuma resolução para se ser classificada.

• Neste trabalho foram englobadas a esta zona área naturais

preservadas, áreas com o risco de expansão urbana ou presença de

construções que afetem aspectos paisagísticos notáveis.

ZONA DE AMORTECIMENTO ZONA DE TRANSIÇÃO
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Situação Atual

Invasão

Hoje a área de entorno do parque esta

isolada. Há apenas um grupo de 5 famílias

que invadiu uma área próximas as nascentes.

Um dos maiores problemas a serem

solucionados na área de entorno é lidar com

a quantidade de entulho jogada no “murão”,

muro que divide o Itapoã do condominio

entre lagos.

Vista da área

MURÃO

ITAPOÃ 

ENTRE 
LAGOS 

Entulho



• Segundo a tese dde Liza Andrade, Conexão dos padrões

espaciais dos ecossistemas urbanos,para propor um

desenho resiliente, perto de áreas de proteção

ambiental, é necessário fazer uso de densidades urbanas

mais baixas na região imediatamente próxima ao parque,

com o propósito de minimizar o impacto ambiental na

área. Também seria necessário restringir o uso de

atividades, de maneira que possua pouco fluxo de

pessoas e não pratiquem atividades que poluam a área.

Exemplo de Transecto Urbano

Fonte: transect.org

Uso Intensivo

Uso restrito

Uso Agrícola

Médio alta

Moderada

PROPOSTACondições 

Ambientais

Zoneamento APA 

São Bartolomeu

Metodologia de 
Transecto Urbano

Mapas

Retirados do Plano de diretrizes urbanísticas para o Itapoa de 2012, que

não foi aprovado.

Grau de sensibilidade
Menor densidade

Maior densidade
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Proposta e 
Padrões

Habitação 2
As habitações que forem sendo construídas nessa área

deverão evitar certos costumes das habitações já

construídas na RA. O ideal seria que não houvessem cercas

e as janelas dessem diretamente para rua, para aumentar a

segurança da área. E a ara verde ficasse na parte que não

é voltada para a rua do lote.

Estação de tratamento de esgoto
Já esta previsto a construção nesta área. 

Via de Atividades Verdes
Estender a via de atividades já existente até o “Murão” e

subir pela Rota do cavalo até o fim da área do Itapoã. A

área devera de ser de uso misto com algumas atividades

noturnas, como bares e restaurantes. Poderá ter um

gabarito de dois a três pavimentos. O uso da área para

construção do lote deverá ser de apenas 70%.

Passeio Público
Uma calçada ao lado do muro com um jardim verde. Se área

estiver bem cuidada os habitantes evitarão de jogar entulho

nela. O caminho deverá passar por diversas áreas verdes,

inclusive na frente do parque.

Eco vilas
Assim como o parque será um bom exemplo para a comunidade

do Itapoã de maneiras de construção que não geram

entulhos. E é local onde as pessoas que invadiram a área

do parque poderiam ser transferidas. Assim continuariam a

se beneficiar da natureza, mas só que desta vez com

consciência.
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Funcional

Interpenetração 

Campo cidade 

Casa 

no 

meio 

Passeio 

Público

Bioclimática

Vegetação 

Acessível 

Ruas 

Verdes 

Pavimento 

Permeável 

Copresencial

Ruas de 

Pedestres

Espaço 

Exterior 

Positivo 

Econômica

Nós de 

Atividades

Tipos 

Edilício

s 

Diferent

es

Diversidade de 

usos

uso noturno

Habitacional 2 

Avenida de 
Atividades 

verde

Habitação 
Existente

Eco Villa

Topoceptiva Simbólica

Fachadas de 

edifícios sem 

recuos 

Hierarquia do 

espaço aberto 

Coisas 

da sua 

vida
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Restruturação do Murão:

- Retirada do entulho 

- Criar um espaço verde

- Transformar em avenida de atividades

Diminuir a quantidade de entulhos na 
Cidade:

Através de uma campanha de construção com materiais

ecológicos. E com bons exemplos como uma Ecovila e o parque ecológico, os

moradores terão um maior predisposição a utilizar esses matérias. O parque

poderia sediar alguns eventos com cursos de autoconstrução sustentável, pois

uma grande parte dos moradores da área construiu a própria casa.

E já esta sendo providenciado pela administração da RA um

centro de reciclagem para entulhos.

Transporte Público para o Parque

Deverá passar uma linha de ônibus na via de atividades verdes

e uma das paradas deve ficar de frente ao parque.
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Via de Atividades 

Via de Atividades Verdes

Passeio Público

Parada 



Zoneamento Interno
Previsto no Plano de Manejo I – ZONA DE CONSERVAÇÃO

II – ZONA DE RECUPERAÇÃO

III – ZONA DE ATIVIDADES 
MÚLTIPLAS

Invasão

30 % da Zona de Conservação deve ser área de preservação permanente, APP.
O uso da APP é mais restrito, fica proibida a entrada de visitantes.
No restante das áreas as atividades serão:
- A zona deve ser constantemente fiscalizada.
- O transito de veículos com velocidades baixas ( máximo de 40 km/h).
- Proibido o uso de equipamentos sonoros.
Atividades:
- Poderão ser instalados equipamentos simples, em harmonia com a paisagem.

Trilhas e Bancos.

• Zona destinada a recuperar uma área que foi degradada.
• No parque se localiza, onde hoje há escoamento de esgoto e a invasão com 

5 famílias.

• Pode ficar dentro da APP ou no restante da zona de conservação.

• Atividades:
- Regeneração natural da natureza.

• Nas zonas de atividades múltiplas, são permitidas as atividades de
recreação, lazer, esporte, educação, cultura e arte.

• É nesta Zona que se encontram a maior parte do programa de necessidade.

Nascente 

com raio 

de 50 

metros
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5. Projeto Básico

A Concepção

Os primeiros partidos do projeto foram desenhados a partir do

resultado do segundo encontro com as crianças, onde ficou decidido qual seria o

programa do parque. Para o terceiro encontro, após a finalização das maquetes, as

crianças escolheram entre diversas imagens oque lhes seria mais interessante e

também expuseram a sua opinião sobre algumas das propostas de construção e de

paisagismo da autora.

Centro Cultural              Centro Ecológico

CRIANÇAS 

GOSTARAM 

DESSA

E DESSA!
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Foi através dessa conversa, dos padrões analisados anteriormente nas dimensões 

morfológicas e de elementos retirados das maquetes das crianças que nasceu o desenho do parque.  

Entrada principal 

marcante

Padrões Participação 

Processo Criativo  

=

PROJETO

+

+
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Escala 1:1000 

ACESSO

Parque Ecológico 
Sementes do Itapoã

1. Entrada

2. Administração

3. Centro Cultural

4. Centro Ecológico

5. Piscina Biológica

6. Lanchonete

7. Playground

8. Academia Terceira idade

9. Área de Churrasco/Piquenique

10.Área de Esporte

11.Banheiros

Hortas 

Mandalas

Banheiro 

Compostável

Pergolados

Redário

Painéis 

de 

Energia 

Solar 

Norte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

10.

11.

11.
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Perspectiva



PERMACULTURA

3       2          1     0

O Itapoã está em pleno desenvolvimento e novas construções surgem

a cada dia, porem acabam por gerar grandes quantidades de entulhos que são

espalhados pelos descampados da cidade. Utilizar os princípios da permacultura na

construção do parque pode se tornar um bom exemplo para a comunidade. A obra pode

conscientizar a população sobre novas formas de habitação ao mesmo tempo que

minimiza o impacto na natureza.

Os princípios básicos da permacultura são trabalhar a “com” e “a favor de”,

e não “contra a natureza”. Através de práticas sustentáveis e ancestrais é

possível construir espaços confortáveis e resistentes.

A Permacultura tem como ética:

• O cuidado com a Terra;

• O cuidado com as Pessoas;

• A distribuição ou reinvestimento dos excedentes.

Um projeto em Permacultura:

• Observa os padrões naturais e analisa os recursos da paisagem;

• Harmoniza-se com as limitações de relevo, microclima, solos e água do

local;

• Planeja e posiciona os elementos somando funções e alimentando cada peça

importante do sistema com mais de uma fonte de energia;

• Constrói fluxos que se intercomunicam para potencializar os recursos,

buscando o máximo de resultado com o mínimo de gasto.

As ZONAS

O planejamento permacultural da propriedade é elaborado de acordo com a definição

de zonas que se caracterizam pelo posicionamento dos elementos, de acordo com a

quantidade e a frequência em que serão utilizados, ou que necessitam de visitas

Zona 0: sede da administração;

Zona 1: local de trabalho diário e muito intenso – Centro 

cultural e Centro ecológico. 

Zona 2: local que necessita visitas semanais – Piscina, 

Parquinhos.

Zona 3: local que necessita visitas quinzenais – Academia 

comum e terceira idade, quadra esportivas, área de 

piquenique e churrasco. 

Zona 4: Local de Preservação.
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“A Permacultura consiste na ‘elaboração, implantação e

manutenção de ecossistemas produtivos que mantenham

a diversidade, a resistência, e a estabilidade dos ecossistemas

naturais, promovendo energia, moradia e alimentação humana de

forma harmoniosa com o ambiente”

Bill Mollison, 1999

Permacultura Design no parque:
• COMIDA: Hortas mandalas fazem parte do 

paisagismo do parque 

• ABRIGO: construções sustentáveis
• ENERGIA: painéis de energia solar

• ETICA: Acessibilidade, academia comum e 

terceira idade, centro cultural e 

ecológico.

• CLIMA: Conforto térmico nos construções e 

paisagismo com luz e sombra.

• ÁGUA: Piscina Biológica.

• SOLO: drenagem natural, pisos permeáveis 

e construções elevadas.
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Drenagem
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Pisos permeáveis

Revestimento Cimentício

Drenante Cinza claro

- Durabilidade e resistência

- Acessibilidade

Seixos em cima da grama

- Menor custo

- Possui um visual diferente

Concregrama

- Mantem a grama do local 

Revestimento Cimentício

Drenante Bege

Deck de madeira plástica

- Reciclado da madeira

- Maior durabilidade

- Maior custo inicial, porém 

como demanda pouca 

manutenção se torna mais 

barato

Escala 1:2000 

ACESSO

O Centro Ecológico e o centro cultural, os

dois prédios de maior dimensão do projeto

são elevados

Norte



Bons Exemplos 
O parque como incentivador de propostas sustentáveis 
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Banheiro compostável
– demonstrativo para as aulas no Centro Ecológico.

Mobiliário ecológico

- Pallets e Bambu  

Hortas mandalas

Painéis de energia solar



IPÊ

AMARELO

IPÊ ROSA 

IPÊ 

BRANCO 

IPÊ ROXO

AROEIRA 

VERMELHA 

AÇOITA 

CAVALO

Paisagismo 
Planta baixa árvores 

BABAÇU 

PAU FERRO

QUARESMEIRA 

ROXA

BOUGAINVILLEA

ANGICO BRANCO

Legenda
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Escala 1:1000 

ACESSO

Espécies do Projeto

Norte



Praça dos Ipês
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Observação: as arvores nesse projeto estão sendo representadas todas floridas para que sejam melhor identificadas. Porém elas florecem em diferentes 
períodos do ano, é uma estratégia para garantir um ambiente sempre com flores.   



CHAPÉU-DE-

COURO

TABOA

NINFEIA

Paisagismo 
Piscina Biológica 

Apesar de seu custo elevado inicial, ela é vantajosa por requerer quase nenhum

gasto com manutenção. Seria uma solução viável para empregar nos parques públicos. A piscina

natural é dividida em 2 áreas, uma para o banho propriamente dito e outra para a purificação

biológica com as pedras e plantas.

A piscina biológica é um sistema no qual não são utilizados cloro ou

outros produtos químicos para o tratamento de sua água. A filtragem é feita por meio de plantas

aquáticas que substituem os filtros e químicos convencionais.

Vantagens: 
– A vantagem principal em construir uma biopiscina é a ausência de cloro. Não necessita de 

produtos químicos. 

– Tempo e custos de manutenção reduzidos. 

– Como a piscina biológica não requer equipamentos elétricos, não existem custos energéticos. 

– As piscinas biológicas ajudam a equilibrar o ecossistema, eliminando a presença de insetos 

indesejados. 

– Promoção da biodiversidade (fauna e flora). – Apesar do seu aspeto natural e da existência de 

plantas aquáticas, as piscinas biológicas não atraem mosquitos. 

Desvantagens: 
– Custo inicial elevado. Somados todos os custos o valor de uma piscina ecológica fica em torno 

de 20% a mais que os modelos convencionais. 

– Pode haver a existência de animais anfíbios na zona das plantas aquáticas e que podem 

ocasionalmente surgir na zona de banhos. 
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Informações retiradas: SustentArqui - http://sustentarqui.com.br/.

Espécies do Projeto

Área de 
Filtragem

Plantas 
aquáticas 

Área de 
Filtragem Piscina



Filtragem da Piscina
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Paisagismo
Bacia de Evapotranspiração

TAIOBA 

LÍRIO DO 

BREJO

JUNCO 

NANICÃO
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Espécies do Projeto
A Bacia de evapotranspiração é um sistema de baixo custo, que utiliza materiais

como entulho, pneus usados, terra, areia, lona e plantas como bananeiras e outras espécies que

contribuem no processo de evapotranspiração. Esse sistema permite que a água da descarga seja

devolvida para a natureza de forma limpa, pela transpiração de plantas e a parte solida é

absorvida como adubo para as plantas. Cada banheiro instalado no parque possui um jardim ao lado

com a bacia de evapotranspiração.

Informações retiradas: akarui.org.br e recriarcomvoce.com.br 

Jardim com bacia 
de 

evapotranspiração



Bacia de Evapotranspiração
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AS CONSTRUÇÕES
Técnicas e materiais sustentáveis
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Teto verde extensivo 

– Promove conforto térmico e acústico

As construções
Técnicas e materiais sustentáveis
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Grama

Terra

Argila 

Manta asfáltica 

Madeira

Estrutura em madeira de eucalipto
- Madeira de reflorestamento 

- Longa durabilidade.

Paredes de Adobe 
- Promove conforto térmico e acústico

- Melhora a qualidade do ar

Sistema de captação de água da chuva
- Reaproveitamento da água para fins não 

pluviais
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Escalas 1:100

Norte

Escalas 1:200

Escala 1:60

Plantas e Corte – Entrada - Ventilação e Materiais 

Cisterna

Subsolo 

Estrutura:

Fundação em baldrame de pedras

Paredes em adobe

Vigas de Eucalipto 10X30 cm 

Conforto

- Aberturas que auxiliam a 

passagem do vento leste

- Proteção solar oeste. 
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Escalas 1:200 

Corte Escala 1:100 

Estrutura:

Fundação em baldrame de pedras

Paredes em adobe

Vigas de Eucalipto 10X30 cm 

Jardim Evapotranspiração 

Jardim 

Evapotranspiração 

Cisterna

Subsolo 

Pergolado de Bambu

Conforto

- Aberturas que auxiliam a 

passagem do vento leste

- Proteção solar oeste. 

Norte

Plantas e Corte – Administração - Ventilação e Materiais 
Parede de COB

Fica de sugestão do projeto que haja um concurso de 

desenhos para ser esculpida na parede.
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Plantas e Corte – Centro cultural - Ventilação e Materiais 

Escala 1:200 

Escala 1:400 

Cisterna

Subsolo 

Cisterna

Subsolo 

Cisterna

Subsolo 

Jardim de Bacia de 

Evapotranspiração 
Sala de Exposição 

com cozinha 

O jardim de inferno 

deve contar com um 

minhocário
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Escala 1:80 

Janelas do Centro Cultural

Fica de sugestão do projeto que haja um concurso de 

desenhos para a janela feita com garrafas. 

Sendo obrigatório que haja aberturas para a 

ventilação. 

Escala 1:400 

Estrutura:

Fundação em baldrame de pedras

Paredes em adobe

Pilares de Eucalipto

Vigas de Eucalipto 10X30 cm

Deck de madeira 

Norte

Conforto

- Aberturas que auxiliam a 

passagem do vento noroeste 

e leste

- Proteção solar. 
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Cisterna

Subsolo 

Jardim de 

Evapotranspiração

Abaixo da rampa 

Cisterna

Subsolo 

Horta 

Mandala

Exposição da memória do 

Parque

Local de Exposição do 

trabalho dos alunos  

Plantas e Corte – Centro Ecológico - Ventilação e Materiais 

Escala 1:400 Escala 1:200 
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Norte

Escala 1:400 

Escala 1:70 

Estrutura:

Fundação em baldrame de pedras

Paredes em adobe

Pilares de Eucalipto

Vigas de Eucalipto 10X30 cm

Deck de madeira 

Conforto

- Aberturas que auxiliam a 

passagem do vento leste.

- Proteção solar.

Escala 1:200 
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Plantas e Corte – Lanchonete - Ventilação e Materiais 

Estrutura:

Fundação em baldrame de pedras

Paredes em adobe

Pilar de Eucalipto

Vigas de Eucalipto 10X20 cm 

Cisterna

Subsolo 

Conforto

- Aberturas que auxiliam a 

passagem do vento noroeste 

e leste

- Proteção solar. 

Escalas 1:125

Escala 1:70

Escala 1:125

Norte
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Estrutura:

Fundação em baldrame de pedras

Paredes em adobe

Vigas de Eucalipto 10X20 cm 

Cisterna

Subsolo 

Conforto

- Aberturas que auxiliam a 

passagem do vento noroeste 

e leste

- Proteção solar. 

i= 10%

i= 10%

Escalas 1:85
Norte

Plantas e Corte – Banheiros - Ventilação e Materiais 
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OUTRAS IMAGENS
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100



101
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Bons materiais 
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CICLO VITAL
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ESPAÇOS ABERTOS COM 

LUZ E SOMBRA
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LOCAIS PÚBLICOS

PARA CONVIVÊNCIA
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