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1.
INTRODUÇÃO

1.1.

Contexto e Justificativa

“O Lago Paranoá é elemento singular da paisagem de Brasília. Suas margens abraçam o Plano Piloto de Lucio Costa e
seu espelho d’água serve de embasamento para o belo cenário do horizonte que envolve a cidade. O lago é parte
fundamental da identidade de Brasília, contudo sua relação com a população ainda carece de ser estimulada e bem
orientada...
...Em 1957, começaram as obras da barragem que vieram a permitir a formação do Lago Paranoá na cota altimétrica
de 1.000 metros. Desde então, ao longo das seis décadas de existência de Brasília, ainda não houve um plano de uso e
ocupação estruturante e sistêmico relativo ao espelho d’água e à orla do Lago Paranoá.
Busca-se, portanto, consolidar uma inédita visão de conjunto, motivada pela desocupação da orla do Lago Paranoá
fruto de ação civil pública, que restitui o uso público para trechos do lago até então ocupados indevidamente por
residências.
Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – Segeth, em cumprimento
à sua missão institucional, decide contratar, por meio de Concurso Público, o Masterplan para a Orla do Lago Paranoá
como parte integrante do Projeto ORLA LIVRE. O Masterplan deverá propor a forma de ocupação e a configuração da
paisagem da orla, além de apontar possibilidades de utilização do espelho d’água. ”
Trecho do Termo de Referência do Concurso para Masterplan da Orla do Lago Paranoá

O Termo de Referência define como objetos do concurso o desenvolvimento do Plano Urbanístico de Uso e
Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, bem como destaca três áreas, duas no Lago Sul e uma no Lago
Norte, onde as propostas devem detalhar, em nível de Projeto Básico, o plano de ocupação e paisagismo dessas
áreas.
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Lançado em 15 de dezembro de 2017 pelo governo do Distrito Federal, o concurso para Masterplan da Orla do
Lago Paranoá recebeu 22 propostas, que foram avaliadas pela comissão julgadora entre os dias 17 e 20 de abril
de 2018.
No dia 21 de abril de 2018, em solenidade no Palácio do Buriti, foram divulgados os premiados onde o trabalho
enviado pelo Estúdio 41 Arquitetura foi escolhido como vencedor do certame.
“...a proposta desenha como se traçasse a linha em justa medida entre deferência e ousadia.Assim coloca-se com
conhecimento e respeito em relação ao Pçano Piloto e, ao mesmo tempo, assume a responsabilidade de propor e
avançar na melhor definição da Escala Bucólica....Sua abordagem abarca toda a extensão do Paranoá e seu desenho
flui com notável ‘naturalidade’ ao longo da Orla. Ao mesmo tempo, quando trata de cada uma das três áreas
solicitadas no Termo de Referência como ‘áreas de detalhamento’, demonstra compreender a singularidade de cada
lugar e exibe clara condição para, na etapa subsequente, desenvolver a contento aqueles trechos que são o objeto
inicial para a implantação da Orla Livre...A Comissão Julgadora acredita que é também pela clareza que a equipe
demonstra sobre o papel de cada interlocutor neste processo, que desde já desenha tão bem esta proposta e confirma
a escolha do projeto.”
Trecho da Ata da Comissão Julgadora do Concurso para Masterplan da Orla do Lago Paranoá

Nesse contexto e após homologação do resultado do concurso e contratação do Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA
é solicitado, no Anexo A da Minuta de Contrato – Escopo do Concurso Nº01/2017, a elaboração de um Plano de
Trabalho , onde a CONTRATADA deverá descrever as regras, critérios e metodologias que conduzirão à execução
dos trabalhos previstos em contrato, de forma a atingir as metas e resultados.
É importante entender esse documento como a principal interface de comunicação entre os dois principais
agentes que conduzirão o processo de elaboração do projeto, o Goverdo do Distrito Federal por meio da
Secretaria de Gestão do Território e Habitação – Segeth

e o Estúdio 41 Arquitetura, autor da proposta

vencedora do concurso.
Entende-se também como uma importante ferramenta para pactuação entre as duas partes, tanto no que se
refere ao escopo de trabalho, quanto no entendimento da metodologia para prestação desse serviço.
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2.
OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral
Definir o Plano de Trabalho para o Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan,
descrevendo a metodologia de trabalho, suas etapas, agentes envolvidos e o escopo de serviço para a
elaboração dos seguintes produtos:


Consolidação do Masterplan;



Plano Urbanístico de Uso e Ocupação - Projeto básico para as áreas 1, 2 e 3 descritas no Anexo I- Áreas
de Detalhamento de Proposta 1, 2 e 3;



Projeto Básico de Paisagismo para as áreas 1, 2 e 3 descritas no Anexo I- Áreas de Detalhamento de
Proposta 1, 2 e 3;



Orçamento e Caderno de Especificações referentes ao Projeto Básico de Urbanismo e de Paisagismo
para as áreas 1, 2 e 3 descritas no Anexo I- Áreas de Detalhamento de Proposta 1, 2 e 3.

2.2. Objetivos Específicos
Entre os objetivos específicos para elaboração do plano de trabalho devem ser considerados os seguintes:
I.

Definir as premissas e diretrizes que guiarão o desenvolvimento do projeto;

II.

Definir uma metodologia de trabalho, contextualizando no processo os principais agentes gestores e
executores do projeto;

III.

Definir estratégias de comunicação entre CONTRATANTE E CONTRATADA.

IV.

Elaborar o cronograma físico-financeiro para a execução do projeto;

V.

Validar e atestar o escopo de trabalho;
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VI.

Detectar riscos no processo de desenvolvimento do projeto e suas consequências.
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3.
PREMISSAS E DIRETRIZES
3.1. Diretrizes Gerais
No Termo de Referência do Concurso Masterplan da Orla do Lago Paranoá, são destacadas algumas diretrizes
gerais. Esse documento destaca algumas :


Democratização do acesso ao lago, por meio da priorização do transporte coletivo e dos modos não
motorizados ou ativos em relação aos modos motorizados individuais;



Implantação de uma rede de mobilidade ativa formada por calçadas e ciclovias interligando os polos de
atividades entre si e com a rede de calçadas e ciclovias existentes na cidade.



Identificação e implantação de rotas acessíveis diretas para pedestres entre o sistema de transporte
coletivo e os polos de atividades, com infraestrutura de calçadas largas, piso antiderrapante,
arborização, espaços de convívio, mobiliário urbano e iluminação.



Integração entre os diversos modais e em especial, entre o sistema de transporte coletivo e a
mobilidade ativa;



Integração de toda a orla dos Lagos Sul e Norte (SHIS, SHIN) a partir de trilhas para pedestres e ciclistas,
com 4m de largura, articulada à rede geral do DF (cicloviária e de calçadas) e através de deques sobre a
lâmina d’água, quando o terreno não permitir a continuidade da trilha por terra, respeitadas as áreas
úmidas, os Planos de Manejo das Unidades de Conservação e os lotes registrados em cartório,
localizados ao longo da orla;



Assegurar o uso pela comunidade com a implantação de, no mínimo, mobiliário urbano (lixeiras,
sanitários, quiosques, bancos), estações de bicicletas de aluguel e iluminação pública da trilha;



Qualificação paisagística através de revegetação da orla com espécies nativas do Cerrado, pautada na
estética da paisagem e na recuperação ambiental – APP ou ZPVS; ZCVS e ZOC –, valorizando a vocação
do espelho d’água como atrativo da vida urbana, explorando a beleza e a amenidade do ambiente;
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Garantir que os espaços públicos permitam e reforcem o convívio social, através da criação de conexões
com o tecido urbano consolidado;



Dotar os espaços públicos do caráter de praças ou parques;



Assegurar, além da APP de 30m, faixa de 20m livre de construção a partir do limite dos lotes registrados
junto à orla do Lago Sul e do Lago Norte (SHIS e SHIN), onde for possível.

3.2. Premissas de Projeto
O Termo de Referência para o Concurso do Masterplan do Lago Paranoá/Orla Livre apresenta claramente
diretrizes Urbanístico-Paisagísticas e diretrizes para a mobilidade urbana. Seu texto explicita também princípios
e elementos que regem o Plano de Uso e Ocupação da Orla. Conjuntamente, esses documentos fazem também
um levantamento considerável de atividades já incorporadas ao dia-a-dia desses espaços, bem como as
fragilidades e potencialidades que cada sítio possui. A presente proposta de Masterplan considera a
necessidade de respeitar os pontos constantes do Termo de Referência, bem como sugere uma síntese dessas
premissas na seguinte forma:
1.

Reintegrar a posse das áreas públicas ao domínio público;

2.

Incrementar a possibilidade de acessos às margens do Lago Paranoá, criando permeabilidades a partir
do tecido existente. Para isso, deve ser previsto um desdobramento de ações que possam ser
implementadas no curto, no médio e no longo prazos em termos de sistema viário, transporte coletivo e
mobilidade urbana.

3.

Interligar as áreas verdes objeto do Masterplan às existentes, constituindo assim um sistema de espaços
livres contínuo e acessível. Além disso, a conexão entre as áreas prevê a possibilidade de criação dos
corredores ecológicos contribuindo para a evolução adequada da flora e fauna da região.

4.

Revegetar com espécies nativas representativas do bioma do cerrado adequadas a cada local ou área de
intervenção, nos casos em que existam condições de fertilidade dos solos, microclima e umidade.

9

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
PRODUTO1_PLANO DE TRABALHO

5.

Implantar espécies originárias de mata galeria, mata ciliar e wetlands nas margens do lago, sempre que
possível, emoldurando as visuais para os corpos água.

6.

Manter, sempre que possível, a vegetação existente caso estas não sejam prejudiciais ao ambiente.
Algumas dessas árvores já adultas, além do potencial paisagístico, garantem sombra a uma boa parte
dos espaços livres e serviriam como indutores de ocupação no curto prazo.

7.

Garantir continuidade dos percursos peatonais e ciclísticos paralelamente à linha d’água. Essa premissa
de projeto promove o acesso com conforto a variadas distâncias de caminhamento e tem o potencial de
manter a movimentação de pessoas em muitas das áreas ao longo do dia, e em grande parte delas,
inclusive à noite.

8.

Criação de redes de transporte perimetrais, externas à área da orla, colaborando com a circulação viária
dos bairros no entorno do lago. Uma linha de ônibus turístico é sugerida com paradas em cada uma das
praças de acesso aos setores de lazer propostos.

9.

Propor um sistema aquaviário de transporte com possibilidade de conexões intermodais: bicicleta,
ônibus, carro e embarcação. Cada estação intermodal contará no mínimo com: ponto de parada de
ônibus, estacionamento, bilheteria, sanitários, vestiários, paraciclos, bicicletários, e estrutura para
lanchonetes/ café/ revistaria/ conveniência.

10. Traçar elementos arquitetônicos com forte identidade geométrica, reforçando a caracterização das
áreas polo da intervenção, tornando fácil sua leitura e reconhecimento pelos visitantes.
11. Construir equipamentos de apoio às atividades ao ar livre, respeitando os afastamentos previstos dos
corpos d’água (30m), bem como o afastamento preventivo em relação aos lotes legalmente constituídos
(20m). Na maioria dos casos esses equipamentos podem ser modulares e pré-fabricados em partes, de
forma que garantam logística facilitada de canteiro de obras e menor intervenção nas áreas verdes
sensíveis. Ao mesmo tempo a ideia de uma arquitetura modular é promover uma identidade visual
comum às áreas de intervenção.
Essas premissas baseadas nas diretrizes do Termo de Referência, embasam o partido do projeto vencedor do
Concurso, bem como o desenvolvimento dos demais produtos.
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4.
METODOLOGIA

A complexidade do Plano Urbanístico de uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, bem como sua
escala de abrangência e influência, que extrapolam os limites do perímetro das áreas de intervenção, exigem
uma equipe técnica e metodologia de trabalho adequada ao tema.
A variedade programática e a escala metropolitana exigem que o projeto seja conduzido por uma equipe tão
diversificada quanto o tema possa exigir. A participação dos agentes públicos e da comunidade, importantes em
projetos dessa complexidade, têm como maior desafio a gestão da informação e agentes envolvidos.
Esse capítulo tem como objetivo demonstrar, através de textos e diagramas, a metodologia de sistematização e
organização dos diferentes atores presentes no processo de projeto, bem como fomentar o trabalho
colaborativo de criação e participação, tanto nas tomadas de decisões, quanto na produção de informação.

4.1. Agentes
Para a elaboração do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, integrarão a
equipe de trabalho:
- Estúdio 41 Arquitetura (Contratada);
- GDF - Secretaria de Gestão do Território e Habitação (Contratante);
- Comissão Especial de Recebimento, Análise e Aprovação;
- Comissão Executora do Contrato nº 08/2018 – Segeth
Conforme necessidade a Comissão pode solicitar a participação de técnicos de outros órgãos setoriais do GDF
para análise e aprovação de produtos.
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A equipe de trabalho será responsável por coletar e sistematizar as informações e contribuições que surgirem
no processo de consolidação do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá – Masterplan, e,
após a análise e validação, transformá-las em produtos ou subsídio para a elaboração destes.

4.1.1 – Contratante - Papéis e Responsabilidades
Os papeis e responsabilidades dos agentes estão estabelecidos na Ordem de Serviço 33 de 06 de junho
de 2018 – que nomeia a Comissão Executora, para supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do
Contrato em todas as suas fases; na Portaria 04/2018, que institui a Comissão Especial de Recebimento, Análise
e Aprovação dos produtos objeto do Contrato nº 08/2018-SEGETH, para:
(i)

Participar de reunião de apresentação dos produtos por parte do contratado;

(ii)

Receber o produto para análise;

(iii)

Avaliar os produtos entregues dentro de suas competências e áreas de atuação;

(iv)

Elaborar nota técnica conjunta a respeito dos produtos;

(v)

Deliberar o "aceite" dos produtos previstos no Contrato nº 08/2018- SEGETH, sendo facultado à
Comissão Especial convidar servidores de outros órgãos do Complexo Administrativo do
Distrito Federal para subsidiar os seus trabalhos e no e no Contrato nº08/2018 – Cláusula
Décima.

4.1.2. Comunidade
A participação da comunidade terá como interlocutor a Secretaria de Gestão do Território e Habitação, que
ficará responsável pela organização das reuniões públicas e pela comunicação destas à CONTRATADA. Para
essas apresentações, o Estudio 41 subsidiará a Segeth com material de projeto (plantas, apresentações,
maquetes, release, etc) e ao menos dois representantes da contratada participarão destes eventos. As questões
e comentários a respeito das soluções de projeto serão coletadas e sistematizadas pela Segeth e enviadas ao
Estúdio 41. Essas informações serão absorvidas e aplicadas, dentro das limitações da proposta, na evolução do
objeto.
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Fica estabelecida uma reunião pública, além da agendada para o dia 28/06/2018 às 19h, junto com a entrega do
Produto 04 com data provável em cronograma (Anexo III).
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Diagrama de relação – Desenvolvimento de produtos

4.1.3. Estúdio 41 Arquitetura: Papeis e responsabilidades
O Estúdio 41 Arquitetura, escritório sediado em Curitiba – PR, na condição de vencedor do Concurso Público
Nacional de Estudo Preliminar para o Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá Masterplan, é responsável pela elaboração dos produtos definidos no Anexo A do Contrato de Prestação de
Serviços nº 08/2018-SEGETH.
Equipe e respectivas responsabilidades:
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- Arquiteto e Urbanista associado, Emerson José Vidigal
- Arquiteto e Urbanista associado, Eron Danilo Costin
- Arquiteto e Urbanista associado, Fabio Henrique Faria (coordenador administrativo)
- Arquiteto e Urbanista associado, João Gabriel de M. R. Cordeiro (coordenador técnico)
- Arquiteto e Urbanista associado, Martin Kaufer Goic
- Arquiteta e Paisagista Paula Farage,
Consultoria em Paisagimo, projeto de plantio e Meio Ambiente.
- Estudante de Arquitetura, Daniela Moro (desenhos, ilustrações, pesquisa)
- Estudante de Arquitetura, Gabriel Tomich (desenhos, ilustrações, pesquisa)
- Estudante de Arquitetura, Matheus Fernandes (desenhos, ilustrações, pesquisa)

Para coordenação e interlocução com a Segeth, no que tange os assuntos técnicos do projeto, foi designado, por
votação entre os sócios do Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA, o arquiteto e sócio da empresa João Gabriel de
Moura Rosa Cordeiro. Esse profissional será o responsável pela coordenação interna do projeto e interlocução
com a CONTRATANTE, a Segeth.
É dever desse profissional apresentar a sua equipe técnica todas as demandas e solicitações oriundas de
reuniões ou de quaisquer solicitações feitas pela CONTRATANTE. Cabe a esse profissional coordenar também a
produção dos produtos, resultados do recebimento e análise das informações pela equipe e sua interpretação.
Representará também a CONTRATADA nas reuniões técnicas que ocorrerão durante o processo.
Para desenvolvimento do projeto, a estratégia para divisão de atribuições e tarefas se dará de forma a definir
que cada profissional integrante do escritório desenvolva e coordene parte do programa de necessidades
imposto.
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Para coordenação e interlocução com a Segeth, no que tange os assuntos administrativos e contratuais, foi
designado, por votação entre os sócios do Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA, o arquiteto e sócio administrador da
empresa Fabio Henrique Faria. Esse profissional será o responsável pela elaboração dos contratos junto às
subcontratadas e consultores, elaboração de ofícios e quaisquer documentos necessários ao andamento do
processo, bem como seu envio ao representante para assuntos administrativos da Segeth. Será responsável
também pelo preenchimento das planilhas de medições e emissão das notas ficais pela CONTRATADA.

4.2. Etapas
Para o desenvolvimento dos produtos indicados no Anexo A, do Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2018SEGETH, esse plano de trabalho prevê três etapas.
A primeira etapa, com início após o recebimento do Relatório 1 da Comissão Especial de Recebimento, Análise e
Aprovação, que elenca ajustes a serem realizados para adequar o Produto 2 - Masterplan Consolidado, como
estabelece o Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2018-SEGETH, ANEXO A - Escopo do Concurso nº 01/2017,
entregue em 22/06/2018.
Essa etapa compreende também o produto 3. Conforme acordo entre Comissão Executora e Estúdio 41,
abrangerá o levantamento topográfico das 3 áreas de detalhamento e o desenvolvimento do projeto básico de
parcelamento do solo, em área contígua ao Parque das Garças (URB-MDE-NGB – Decreto nº 38.247, de 1º de
junho de 2017).
Em paralelo, nesta etapa 1, será submetido à análise e aprovação o Produto 1 - Plano de Trabalho.
Após a entrega do produto 3 tem início a Etapa 2, que consiste no desenvolvimento do produto 4.
O produto 4 compreende os projetos de paisagismo e/ou sistema viário (PSG-SIV) das 3 áreas de projeto (PSGMDE e/ou SIV-MDE, conforme o decreto citado acima).
A etapa 3 corresponde ao produto 5 - Orçamento e Caderno de Especificações, referente aos projetos básicos
de parcelamento do solo e de paisagismo e/ou sistema viário das 3 áreas.
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4.2.1. Diagrama de dependências – Anexo I
O cronograma geral – Anexo B – Cronograma de desembolso do Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2018SEGETH estabelece os prazos gerais de execução para os itens de projeto.
É comum que os produtos gerem interferência uns sobre os outros e, em alguns casos, que a conclusão de um
produto se torne pré-requisito para a realização de outro determinado produto ou serviço.
Estas interferências, sempre que detectadas e, quando gerarem algum conflito com os prazos e custos
estabelecidos, deverão ser informadas à Segeth, através de Ofício.
Na segunda etapa, para dar início ao produto 4-Projeto Básico (PSG/SIV) das 3 áreas, é necessária prévia
aprovação do Masterplan Consolidado, assim como a definição e consolidação de seus programas de
necessidades.
Este Plano sugere então a antecipação do início do Produto 3. O Levantamento Topográfico Georreferenciado
(TOP), que é um item constante nos produtos três e quatro do Anexo A do Contrato de Prestação de Serviços nº
08/2018-SEGETH, deverá ser realocado no cronograma juntamente com o Projeto de Parcelamento do Solo
(URB), de forma que sua data de início seja o mais breve possível, uma vez que a equipe entende que este é
subsídio necessário para início desenvolvimento de Projeto Básico das áreas de detalhamento 1,2 e 3 dentro de
bases topográficas consistentes.
Detectada interferência, justifica-se nesse Plano de Trabalho a antecipação do início do Produto 3.

4.2.2. Detalhamento

4.2.2.1. Etapa 1 – Consolidação do Masterplan
Por se tratar de objeto de concurso, a proposta escolhida, no momento de sua concepção, tem como base o
Termo de Referência e seus anexos. Documentos esses disponibilizados pela organização do certame.
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O Termo de referência e os documentos anexos constituem a base que subsidiou o trabalho da equipe do
Estúdio 41 durante o desenvolvimento do Estudo Preliminar, ficando a critério dessa equipe sua interpretação e
a definição do partido do projeto.
Como parte integrante da documentação que oficializou o vencedor do concurso, a ata redigida pela comissão
julgadora é o documento que direciona as análises posteriores, constando em seu conteúdo tanto os pontos de
destaque da proposta como as soluções que podem ou devem ser revisadas e reestudadas.
Em conjunto com a ata do Júri, o Relatório 1 elaborado pela Comissão Especial de Recebimento, Análise e
Aprovação, enviado à Contratada, em 22 de junho passado, com as considerações da Comissão para o Plano de
Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá (Masterplan), servirão de subsídio para o desenvolvimento do
Masterplan Consolidado.
A etapa 1 - a Consolidação do Masterplan - consiste então, na leitura e interpretação dessas diretrizes e
premissas e a materialização em propostas de:


Parcelamento do solo e parâmetros urbanísticos;



Caracterização e definição das vocações programáticas e premissas para as áreas de interesse;



Estratégias de ocupação para diferentes áreas, levando em consideração características geográficas,
urbanas e ambientais;



Estratégias de mobilidade e intergração entre os modais existentes e propostos;



Definição de premissas e diretrizes ambientais para as áreas de intervenção;



Outras estratégias que se mostrarem necessárias no andamento do processo.

Cabe ressaltar que o Relatório do Masterplan levará em conta áreas já previamente demarcadas e definidas,
constantes no Termo de Referência do Concurso. Essa etapa tem como principal objetivo reunir as informações
deste documento, as considerações do Governo do Distrito Federal sobre Estudo Preliminar vencedor do
Concurso, considerações da comunidade, sistematizar e pactuar junto a esses agentes diretrizes e premissas e
materializar em produtos (desenhos, diagramas, documentos escritos).
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Portanto, a equipe do Estúdio 41 entende que essa é a etapa onde a comunicação entre esses agentes deva ser
mais intensa, a fim que todos participem e colaborem com um Plano de Ocupação consistente.
Paralelamente, como já mencionado anteriormente, a Contratada sugere que se iniciem os trabalhos de
Levantamento Topográfico Planialtimétrico (TOP). O detalhamento e metodologia desse serviço ficará a critério
de empresa subcontratada pela Contratada, que ficará responsável pela coordenação desse serviço de forma
que seja desenvolvido de acordo com as exigências da Contratante e dentro dos prazos acordados em
cronograma.
De acordo com entendimento da Comissão Executora é possível também que se inicie o Produto 3 - Plano
Urbanístico de Uso e Ocupação - Projeto básico para as áreas 1, 2 e 3 como um todo, sem necessidade de
remanejar o Item Levantamento Planialtimétrico (TOP) isoladamente. A Comissão Executora informa que o
produto Projeto de Parcelamento do Solo (URB), Memorial Descritivo (MDE) e Normas de Edificação, Uso e
Gabarito (NGB) se aplica apenas a área contígua ao Parque das Garças, na Península Norte e que, após
realizados ajustes solicitados em Relatórios, poderá também esse serviço ser iniciado. O serviço consiste na
elaboração da planta de parcelamento do solo e normas de uso e parâmetro para área contígua ao Parque das
Garças.
O restante dos serviços descritos no Anexo A do contrato nº08/2018 serão incorporados ao Produto 4. Projeto
Básico de Paisagismo (PSG)ou Sistema Viário (SIV).

4.2.2.2. Etapa 2
Após a aprovação do Produto 2 - Masterplan Consolidado e da finalização e entrega do Produto 3 Levantamento topográfico das 3 áreas de detalhamento e projeto de parcelamento do solo (URB-MDE-NGB) da
área vizinha ao Parque das Garças, inicia-se a segunda etapa do processo.
A partir dessa definição, o restante dos produtos pode ser desenvolvido com mais consistência e segurança, sem
que sejam necessários retrabalhos e grandes modificações posteriores.
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Projeto Básico de Paisagismo ou Sistema Viário para as áreas 1, 2 e 3.
Nessa etapa a Contratada detalhará, em nível de Projeto Básico de paisagismo das áreas 1,2 e 3, definidas nas
bases do concurso.
Outro membro da equipe de associados – ainda a definir - será o gerente responsável por esse serviço. Esse
gerente comandará uma equipe de arquitetos, paisagistas, colaboradores e consultores que desenvolverá os
produtos solicitados.
Da mesma forma, todas as decisões tomadas pelo gerente serão comunicadas e discutidas com o coordenador
técnico e com toda a equipe de projeto. Dessa forma todos envolvidos no processo se mantêm atualizados e em
sintonia a fim de evitar inconsistências.
Como processo de projeto, enquanto os acessos e traçados são definidos pela equipe responsável pelo projeto
de urbanismo, outra equipe inicia o trabalho de pesquisa ambiental, orientado por profissional especialista, e de
materiais e técnicas para posterior detalhamento. Essa equipe ficará responsável também por toda a pesquisa e
especificação de espécies vegetais, arbustivas e arbóreas, já levando em conta diretrizes e premissas ambientais
definidas na consolidação do Masterplan.
Definido traçado de passeios e vias, inicia-se processo de locação dessas espécies arbustivas e arbóreas nas
glebas de forma mais precisa, bem como locação e especificação de mobiliários. Detalhamentos de passeios,
ciclovias, deques, equipamentos esportivos e praças ocorrerão paralelamente.

4.2.2.3. Etapa 3 - Orçamento e Caderno de Especificações referentes ao Projeto Básico de Urbanismo e
de Paisagismo para as áreas 1, 2 e 3
Para a realização desse serviço a Contratada fará a suncontratação de profissional especialista.
Chegado o Projeto Básico de Urbanismo e Paisagismo em certo nível de consistência, um profissional/
colaborador iniciará o processo de quantificação de materiais orientado pelos gerentes específicos para projetos
de Paisagismo e Urbanismo. Finalizado esse serviço a contratada acionará um profissional subcontratado para
elaboração da tomada de preços dos itens quantificados em projeto.
Os Cadernos de especificações ficarão sob responsabilidade direta dos gerentes de projetos e serão elaborados,
também, assim que o projeto atingir certo nível de consistência.
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4.3. Comunicação

4.3.1. Reuniões
Para que a troca de informações, validações e aprovações entre os dois principais agentes no processo de
desenvolvimento do Plano de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, Segeth e Estúdio 41,
aconteçam de forma clara e ágil, serão necessárias diferentes modalidades de comunicação.
Para solicitação de informações ou materiais e arquivos, dúvidas decorrentes do processo de projeto e para
confirmação e disponibilidade de agendas, a troca de e-mail oferece agilidade no procedimento e atende às
demandas de comunicação no estágio de troca de informações, uma vez que a ferramenta, pela sua
característica de documentação, formaliza o contato entre as duas partes bem como o teor dos assuntos
tratados.
Para a etapa de Consolidação do Masterplan onde as principais decisões serão tomadas e nortearão todo o
processo de desenvolvimento dos projetos básicos, é de suma importância que as duas partes, contratante e
contratada, estejam alinhadas e a comunicação entre estas seja a mais clara e objetiva possível. Sendo assim, a
etapa de Consolidação do Masterplan se mostra como cenário ideal a troca de ideias e informações e,
principalmente, tomada de decisões.
Nesse plano de trabalho, a contratada propõe uma agenda de reuniões que, acompanhando o processo de
troca de informações, acontecerão sempre próximas ao final do prazo de revisão e análise dos produtos
entregues pela Contratada. Dessa forma, a Contratante pode apresentar de forma clara suas intenções, evitando
possíveis falhas de interpretação no entendimento do que é solicitado.
No quadro abaixo, a contratada propõe calendário de reuniões.
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Semana 2

Semana 3

15/06/2018

22/06/2018

Entrega
Plano de Trabalho

Semana 4

Semana 8

Semana 10

Semana 12

25/07/2018

13/08/2018

24/08/2018

28/06/2018

29/06/2018

Reunião

Reunião

Reunião

Entrega

Reunião

Entrega

Videoconferência

Presencial

Presencial

Consolidação

Presencial

Produto 3

Masterplan
Semana 14

Semana 18

Semana 20

Semana 22

Semana 24

10/09/2018

15/10/2018

29/10/2018

12/11/2018

16/11/2018

Reunião

Entrega

Reunião

Entrega

Reunião

Presencial

Produto 4

Presencial

Produto 5

Presencial

Para um projeto de tal escala e complexidade, é importante que a sequência no desenvolvimento das etapas de
trabalho não sejam interrompidas, para que as decisões aconteçam de forma natural, tanto pelos novos fatos
inerentes à evolução do projeto quanto pelo aprofundamento da equipe de trabalho no tema.
Dessa forma, a Contratada propõe nesse Plano de Trabalho uma estratégia para agenda das reuniões
presenciais. Uma sequência de reuniões iniciais com a equipe técnica de trabalho, onde a Contratante e equipe
apresentarão suas considerações sobre o Estudo Preliminar entregue em concurso. Após esse período, e
correndo o prazo para entrega dos produtos, a Contratada sugere que as reuniões presencias tenham como
objetivo principal a exposição de considerações e dúvidas da Contratante sobre os produtos entregues.
O calendário apresentado considera a data de assinatura do contrato, 31/05/2018, e as datas ficam sujeitas a
alterações em caso de incompatibilidade com a agenda da Contratante ou da Contratada.
Essas incompatibilidades de agenda entre as duas partes, poderão ser sanadas com reuniões via
videoconferência.
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4.4. Cronograma
Consultar Anexo III: Cronograma Físico-Financeiro
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5.
ESCOPO

5.1 – Produtos
Os produtos a serem entregues pela CONTRATADA respeitam as premissas presentes Anexo A do Contrato de
Prestação de Serviços nº 08/2018-SEGETH para contratação de serviços e elaboração do Plano Urbanístico de
Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá, ajustado às eventuais considerações do júri, e para os projetos
básicos das áreas indicadas no Lago Norte e Lago Sul, conforme definido no Anexo I do Edital de Concurso
Internacional nº 01/2017-SEGETH, com nomeação e presença de produtos definida pela CONTRATADA.

5.1.1. Produto 1 – Plano de Trabalho
A contratada deverá, com base nos documentos oficiais do concurso, ata do júri e considerações da Comissão
Executora do Contrato, elaborar um documento elucidando de que forma conduzirá o contrato celebrado. O
plano de trabalho deverá abordar:


O detalhamento do objeto (poligonais, escalas de representação, nível de detalhamento, forma de
apresentação);



As etapas de trabalho;



Os atores envolvidos (órgãos, concessionárias, listagem da equipe técnica, profissionais especialistas,
consultores, comissão de análise);



Comunicação (apresentação do interlocutor, forma de comunicação e periodicidade);



Cronograma detalhado incluindo prazos de análises e atendimento de considerações;

5.1.2. Produto 2 – Consolidação do Masterplan
O produto referente à Consolidação do Masterplan considerando a análise técnica do júri, e as considerações
expressas no Relatório 1 da Comissão Especial de Recebimento, análise e aprovação.
O produto será composto de:
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Proposta Geral da Orla representada em planta Geral e parciais em escala previamente acordada entre
os técnicos da Segeth e da equipe contratada e registrada no Plano de Trabalho.
o

Planta Geral – Escala 1:20.000

o

Plantas Parciais ou Detalhadas – Escala 1:5.000

Relatório técnico contendo o memorial descritivo da proposta,
o

Memorial Descritivo

o

Diretrizes e Premissas


Mobilidade



Meio Ambiente



Zoneamento e Ocupação do Solo

Consulta às concessionárias.

5.1.3. Produto 3 – Plano Urbanístico de Uso e Ocupação - Projeto básico para as áreas 1, 2 e 3
descritas no Anexo I- Áreas de Detalhamento de Proposta 1, 2 e 3.
O Produto 3 compreende o levantamento topográfico e o projeto de urbanismo de parcelamento do solo (URB,
MDE, NGB e DET) de área vizinha ao Parque das Garças e ao levantamento topográfico das 3 áreas de
detalhamento indicadas no Anexo I do edital do Concurso, conforme acordado com a Comissão Executora do
Contrato.. Este será elaborado com o nível de projeto básico, para análise da Comissão Especial de Recebimento,
análise e aprovação. Deve levar em consideração as restrições ambientais, legais e técnicas listadas no Termo de
Referência, Ata do Júri, estudos e reuniões com os demais órgãos envolvidos.
Devem ser apresentados desenhos técnicos do projeto de urbanismo (incluindo-se sistema viário e cicloviário,
estacionamentos, calçadas, arborização, acessibilidade e locação de mobiliário urbano), resultado da adequação
do Projeto vencedor do certame às observações da Comissão Julgadora e do Distrito Federal rigorosamente nos
termos do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação
de Projetos de Urbanismo.
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O Levantamento Topográfico do tipo planialtimétrico georreferenciado (TOP), deverá ter o aceite prévio da
DICAT/COSIT/SEGETH, em conformidade com o Manual de Execução de Serviços Topográficos da
DICAT/COSIT/SEGETH.
Projeto de Parcelamento do Solo (URB) para área contígua ao Parque das Garças no SHIN:


Planta Geral 1:1000



Memorial Descritivo MDE.



Normas de Uso e Gabarito NGB



Detalhes (se necessário) DET (escala que convier)

5.1.4. Produto 4 – Projeto Básico de Paisagismo ou Sistema Viário para as áreas 1, 2 e 3 descritas no
Anexo I- Áreas de Detalhamento de Proposta 1, 2 e 3.
Desenhos técnicos do projeto de paisagismo, resultado da adequação do Projeto vencedor do certame às
observações da Comissão Julgadora e da Segeth com: Planta de Paisagismo (PSG ou SIV – a critério do órgão
aprovador) e Memorial Descritivo (MDE), rigorosamente nos termos do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de
2017, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de Projetos de Urbanismo e dá outras
providências.
Observações:
O projeto deverá incluir desenhos técnicos do projeto do paisagismo, com indicações gerais das correções das
curvas de níveis (situações atual e futura), das pavimentações para pedestres, seus arremates e acabamentos,
dos elementos de acessibilidade, do mobiliário para jardim, das grelhas, canaletas e outras formas de captação
de águas, das forrações e de quaisquer outras espécies vegetais utilizadas, em áreas internas e externas,
observando rigorosamente as definições do projeto urbanístico e as necessidades dos projetos
complementares, assim como as normas da ABNT aplicáveis.
O projeto deverá incluir as legendas, com os nomes técnicos e vulgares das espécies vegetais utilizadas, com
resumo de dimensões mínimas, de quantitativos e das informações sobre o preparo do solo para implantação.
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Este produto envolve também a concepção básica de projetos complementares de infraestrutura urbana,
sinalização Viária Vertical e Horizontal, comunicação visual, planejamento de interferências.
Informações técnicas de referência a produzir:


Executar desenhos das soluções definitivas de implantação informando e validando as condicionantes
técnicas e do programa do projeto urbanístico e dos sistemas e métodos construtivos propostos;



Executar uma solução definitiva e global para os materiais de acabamento;



Memoriais descritivos de especificações de materiais que irão caracterizar as condições de execução e
padrão de acabamento para cada tipo de serviço e indicar os locais de aplicação de cada um dos
materiais e tipos de serviço;



Desenvolvimento completo de projeto de vegetação.



Documentos técnicos de referência a apresentar:



Desenhos:
o

Desenhos em número e nas escalas convenientes e adequadas para a total compreensão do
projeto e orçamento. Será composto no mínimo de plantas (com indicação do modelado no
terreno, cotas de nível, especificação dos materiais e distribuição dos equipamentos, soluções
de drenagem, pontos de água e energia), cortes e detalhes construtivos;

o

Especificação de materiais e serviços com as recomendações técnicas para uso e aplicação das
informações contidas no projeto;



o

Indicação do sistema de eixos organizacionais e modulação geral;

o

Representação dos pontos de drenagem e caimentos;

o

Indicação dos pontos de instalação elétricas, hidráulicas, quando no piso;

Legendas;
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Plantas de vegetação, contendo no mínimo indicação da localização e definição das espécies arbóreas,
arbustivas e forrações;



Especificações quanto ao tratamento do solo;



Especificações das características da muda: altura, número de hastes, diâmetro de copa e de tronco da
folhagem, cores, etc;



Especificação de técnicas de plantio;



Textos:
o

Especificações quanto ao tratamento do solo;

o

Especificações das características da muda: altura, número de hastes, diâmetro de copa e de
tronco da folhagem, cores, etc;

o

Tabela de identificação das espécies vegetais, contendo: nomes botânicos e populares,
quantidades (por unidades ou metro quadrado), e condições das mudas (altura, espaçamento
entre mudas, diâmetro de torrões ou touceiras);

o

Especificações gerais;

o

Notas gerais.

5.1.5. Produto 5 – Orçamento e Caderno de Especificações referentes ao Projeto Básico de
Urbanismo e de Paisagismo para as áreas 1, 2 e 3 descritas no Anexo I- Áreas de Detalhamento de
Proposta 1, 2 e 3.
Orçamento da obra deverá ser elaborado, com base no SINAPI atualizado, com as indicações dos custos e
quantitativos de todos os materiais e da mão de obra a serem utilizados na construção, de forma a compor o
preço final e total do projeto urbanístico pronto, considerando todos os projetos que compõem o Projeto Básico
objeto do contrato.

5.1.7. Entregas e Medições.
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As entregas serão feitas da seguinte forma:


1ª Entrega – Versão para análise
o

1(uma) Cópia digital enviada via email até a data limite da entrega;

o

1(uma) Cópia impressa e uma mídia digital contendo arquivos abertos para arquivamento no
processo enviada via Correios até a data limite da entrega.



2ª Entrega -Versão revisada
o

01(uma) Cópia digital enviada via email até a data limite da entrega;

o

1(uma) Cópia impressa e uma mídia digital contendo arquivos abertos para arquivamento no
processo enviada via Correios até a data limite da entrega.



3ª Entrega – Versão Aprovada
o

04 (quatro) jogos de cópia das pranchas e relatório em papel sulfite com desenhos nas escalas
indicadas, assinados, sendo 03 (três) jogos de cópias com pranchas dobradas e 01 (um) jogo de
cópia com pranchas enroladas:


01 (um) jogo para o processo licitatório (pranchas dobradas);



01 (um) jogo para o executor do contrato e/ou comissão executora e para utilização da
SEGETH (pranchas dobradas);



01 (um) jogo para o arquivo da Coordenação de Urbanismo - COURB/CAP/SEGETH
(pranchas enroladas);



01 (um) jogo para o Processo da Coordenação de Urbanismo - COURB/CAP/SEGETH
(pranchas dobradas).



CD (etiquetado com a descrição do local e de seu conteúdo) com os arquivos em meio
eletrônico (formato dwg para visualização e formato pdf para impressão).
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Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) registrado no CAU ou documento respectivo junto a
outro Conselho Profissional, se for o caso, do autor do projeto de urbanismo.

As medições dos produtos entregues estarão condicionadas à análise e aprovação pela Segeth que disporá do
prazo de 10 (dez) dias úteis para a sua avaliação e aprovação, sendo esta aprovação condição para a realização
do pagamento. Em caso de reprovação parcial ou total dos produtos entregues, os mesmos poderão, após
correção pela CONTRATADA, que disporá do prazo de até 10 (dez) dias úteis para realizar a sua revisão e
adequação, ser objeto de pagamento, após a regular aprovação. Será entregue à CONTRATADA um relatório de
pendências e correções que servirá como guia para as revisões requisitadas pela Segeth.

5.1.5. Prazo desta Etapa
Ver Cronograma Físico Financeiro
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6.
RISCOS
No curso de elaboração dos projetos, alguns eventos devem ser considerados de antemão, que podem de
alguma forma, causar atrasos ou até mesmo paralisação nos serviços. Deve-se considerar também os fatos
novos, desconhecidos para as duas partes (CONTRATANTE E CONTRATADA), que surgirão no andamento do
processo, e que podem acarretar na revisão de soluções previamente aprovadas.

6.1. Procedimentos Técnicos
No que tange aos procedimentos técnicos, alguns fatores ou eventos de risco foram detectados:
Levantamento Planialtimétrico
Por se tratar de um serviço que caminhará em paralelo ao desenvolvimento da Consolidação do Masterplan, o
resultado dessa empreitada poderá impactar diretamente na solução proposta. Fatos novos desconhecidos
provenientes desse serviço poderiam acarretar em necessidade de revisão de soluções pré-aprovadas.
Outro fator é o acesso às áreas de levantamento. De acordo com combinado entre Contratada e Contratante, a
partir de parecer da DICAT/COSIT, os trabalhos de topografia devem ser executados em conjunto –
levantamento topográfico e processamento das nuvens de pontos – uma vez que os levantamentos
apresentarão os dados atuais da extensão da orla desocupada, que por sua vez, serão complementados com as
nuvens de pontos dos locais em que não serão possíveis o devido a impossibilidade de acesso (além da APP
Lago Paranoá).
As condições climáticas também podem interferir no cronograma de entrega desse produto.
Entende-se também, que essa etapa do serviço deva ser finalizada antes do início do desenvolvimento do
Projeto Básico, a fim de evitar retrabalhos em etapas onde o projeto já esteja consolidado.
Consolidação da Proposta

31

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
PRODUTO1_PLANO DE TRABALHO

O prolongamento do prazo de tomadas de decisão nesta fase, mostra-se também como um risco no que tange
ao prazo final para entrega dos produtos objeto de contrato, uma vez que a demora na tomada das decisões
por parte da CONTRATANTE impactará diretamente na continuidade do trabalho realizado pela CONTRATADA.
Prazo de análise de produtos
Após a entrega dos produtos pela Contratada, é sugerido pelo Cronograma anexo, um prazo de 15 dias corridos
para revisão desses produtos pela Contratante. Atrasos no prazo de análise desse material impactam
diretamente no cronograma de trabalho e no andamento de fases susequentes que dependam de aprovação de
produtos para se iniciarem.
Todo e qualquer fato novo detectado pela CONTRATADA, e não previsto nesse Plano de Trabalho, será
imediatamente comunicado- identificando os impactos e sugerindo correções - à Contratante via Ofício, que
será protocolado e entregue aos responsáveis.
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7.
CURRÍCULO

8.1. Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

Emerson José Vidigal
Arquiteto e Urbanista - CAU A27326-0
Brasileiro, nascido em 1975. Residente em Curitiba, Paraná, Brasil.
emerson@estudio41.com.br | 055 41 3205 5519

Formação:
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná, 1998
Doutorado em Arquitetura - Projeto de Edificações - Universidade de São Paulo - USP

Experiência Profissional:
desde 2006

|

Arquiteto Sócio do Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

desde 2006

|

Professor de Arquitetura - Universidade UFPR - Curitiba - PR

2003 a 2006

|

Arquiteto Sócio da Tectônica Escritório de Arquitetura

Principais projetos:
2016 – Operação Urbana Consorciada Água Branca – São Paulo – SP
Serviços de Arquitetura e Urbanismo, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
elaboração de projetos completos de Urbanização do Subsetor A1 no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Água Branca, contendo:
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Projeto Básico de Arquitetura de Território CEU Cultural, Educativo e Esportivo: 12.350m²
Projeto Básico de Paisagismo de Arborização Urbana e de Praça: 27.500m²
Anteprojeto de Arquitetura de Habitação de Interesse Social: 145.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Unidade Básica de Saúde: 1.350m²
Anteprojeto de Arquitetura de Edifício Administrativo – CGMI: 25.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Passarela para pedestres e ciclistas: 210m
Anteprojeto de Paisagismo de Parque e áreas verdes: 60.000m²
Coordenação dos projetos complementares de engenharia.

2014 - Estação Antártica Comandante Ferraz – Ilha Rei George – Antártica
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a Estação
Antártica Comandante Ferraz com 4.916,59m. Inclui espaços para laboratórios científicos nas áreas de biologia,
microbiologia, bioensaios, química, astronomia, meteorologia, entre outros. Projeto inclui também heliponto,
alojamentos para 64 pessoas, edifício técnico e área de convívio. Inclui setor de saúde com sala de estabilização
de pacientes, sala cirúrgica, consultório médico e odontológico.

2014 – Terminais Intermodais e Estação BRT – Palhoça - SC
Anteprojeto de Arquitetura e Paisagismo para terminais intermodais (BRT-AQUAVIÁRIO-CICLOVIÁRIO) como
parte de proposta de viabilidade para rede integrada de transporte público da cidade de Palhoça – Santa
Catarina.

2013 - Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares do complexo
Fecomércio / SESC / SENAC - RS. Contempla conjunto de edifícios de múltiplos usos: escritórios, eventos,
comércio e serviços, cultural, estacionamentos (673 vagas). Área total construída: 44.256,74m2. Desenvolvimento
de projeto de Comunicação Visual, Mobiliário, Maquete eletrônica, Projeto de arquitetura de interiores e
definições de Paisagismo. Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o terreno com um total de 149.933,02m².
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Plano Diretor de Ocupação - em área de 19 hectares - contendo a especificação de zoneamento de atividades e
setores, da relação de seus elementos e edificações, a solução do agenciamento geral de massas, volumes,
percursos e circulações, o memorial descritivo e demais dados necessários à plena compreensão do Plano
Diretor, inclusive com descrição das suas possíveis e futuras etapas de implantação. Determina fluxos,
mobilidade, densidades, gabaritos e zoneamento de usos do complexo.

2014 - Sede da Procuradoria Regional da República da 4.a Região - Porto Alegre – RS
Edifício Administrativo de Escritórios destinado à Sede da Procuradoria Regional da República - 4.a Região, com
área de 12.996 m2. O edifício projetado possui 10 pavimentos, com áreas de garagens sob pilotis para 129 vagas
de automóveis, escritórios (5.797,83 m2 de área de escritórios), restaurante com cozinha industrial (402,24 m2 136 assentos), auditório para 202 pessoas, consultório médico e odontológico, biblioteca (359,41 m2),
paisagismo (761,33 m2), automação, reaproveitamento de águas pluviais e águas cinzas, no-break, gerador de
energia, piso elevado, climatização central do tipo expansão direta com VAV, pele de vidro, brises, todas as áreas
de acordo com a NBR 9050:2004.

2005 - Sede do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia do Paraná - Maringá - PR
Edifício Administrativo de Escritórios destinado à entidade CREA PR, com área de 1296 m2

Prêmios:
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Plano Urbanístico para o Setor Pôr-do-Sol - Ceilândia - DF.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Operação Urbana Consorciada - Subsetor A1 -Água
Branca - São Paulo - SP.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o Centro de Eventos e Exposições de Nova Friburgo - RJ.
1.o prêmio - Concurso Internacional de Arquitetura para a Estação Antártica Comandante Ferraz.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande
do Sul.
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1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Sede da Procuradoria Regional da República da 4.a Região Porto Alegre - RS
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Sede do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia do
Paraná - Maringá – PR
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Edifícios de Habitação Social em Sobradinho-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o anexo da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Parque de Exposições Agropecuárias de Planaltina-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Clube Olímpico de Golfe - Rio de Janeiro - RJ.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Novo Teatro Castro Alves - Salvador - BA.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Sede da Confederação Nacional do Municípios - Brasília DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Memorial para as vítimas da Boate Kiss – Santa Maria - RS.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Parques Sul e Central de Águas Claras – DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Parques Sul e Central de Águas Claras – DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho-DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho-DF

Menções Honrosas / Projetos Finalistas em Concursos de Arquitetura:
Edifícios de Habitação Social em Samambaia-DF
Ampliação da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, RJ;
Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, RS;
Sede para o SEBRAE Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.
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Centro Judiciário de Curitiba, PR.

Eron Danilo Costin
Arquiteto e Urbanista – CAU A47500-9
Brasileiro, nascido em 1983. Residente em Curitiba, Paraná, Brasil.

eron@estudio41.com.br | 055 41 3205 5519
Formação:
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná, 2005

Experiência Profissional:
Desde 2011

|

Arquiteto Sócio do escritório Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

2005 a 2010

|

Arquiteto Sócio do escritório Oficina Contemporânea de Arquitetura

Principais projetos:
2016 – Operação Urbana Consorciada Água Branca – São Paulo – SP
Serviços de Arquitetura e Urbanismo, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
elaboração de projetos completos de Urbanização do Subsetor A1 no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Água Branca, contendo:
Projeto Básico de Arquitetura de Território CEU Cultural, Educativo e Esportivo: 12.350m²
Projeto Básico de Paisagismo de Arborização Urbana e de Praça: 27.500m²
Anteprojeto de Arquitetura de Habitação de Interesse Social: 145.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Unidade Básica de Saúde: 1.350m²
Anteprojeto de Arquitetura de Edifício Administrativo – CGMI: 25.000m²
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Anteprojeto de Arquitetura de Passarela para pedestres e ciclistas: 210m
Anteprojeto de Paisagismo de Parque e áreas verdes: 60.000m²
Coordenação dos projetos complementares de engenharia.

2014 - Estação Antártica Comandante Ferraz – Ilha Rei George – Antártica
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a Estação
Antártica Comandante Ferraz com 4.916,59m. Inclui espaços para laboratórios científicos nas áreas de biologia,
microbiologia, bioensaios, química, astronomia, meteorologia, entre outros. Projeto inclui também heliponto,
alojamentos para 64 pessoas, edifício técnico e área de convívio. Inclui setor de saúde com sala de estabilização
de pacientes, sala cirúrgica, consultório médico e odontológico.

2014 – Terminais Intermodais e Estação BRT – Palhoça - SC
Anteprojeto de Arquitetura e Paisagismo para terminais intermodais (BRT-AQUAVIÁRIO-CICLOVIÁRIO) como
parte de proposta de viabilidade para rede integrada de transporte público da cidade de Palhoça – Santa
Catarina.

2013 - Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares do complexo
Fecomércio / SESC / SENAC - RS. Contempla conjunto de edifícios de múltiplos usos: escritórios, eventos,
comércio e serviços, cultural, estacionamentos (673 vagas). Área total construída: 44.256,74m2. Desenvolvimento
de projeto de Comunicação Visual, Mobiliário, Maquete eletrônica, Projeto de arquitetura de interiores e
definições de Paisagismo. Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o terreno com um total de 149.933,02m².
Plano Diretor de Ocupação - em área de 19 hectares - contendo a especificação de zoneamento de atividades e
setores, da relação de seus elementos e edificações, a solução do agenciamento geral de massas, volumes,
percursos e circulações, o memorial descritivo e demais dados necessários à plena compreensão do Plano
Diretor, inclusive com descrição das suas possíveis e futuras etapas de implantação. Determina fluxos,
mobilidade, densidades, gabaritos e zoneamento de usos do complexo.
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Prêmios:
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Plano Urbanístico para o Setor Pôr-do-Sol - Ceilândia - DF.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Operação Urbana Consorciada - Subsetor A1 -Água
Branca - São Paulo - SP.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o Centro de Eventos e Exposições de Nova Friburgo - RJ.
1.o prêmio - Concurso Internacional de Arquitetura para a Estação Antártica Comandante Ferraz.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande
do Sul.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Edifícios de Habitação Social em Sobradinho-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o anexo da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Parque de Exposições Agropecuárias de Planaltina-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Clube Olímpico de Golfe - Rio de Janeiro - RJ.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Novo Teatro Castro Alves - Salvador - BA.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Sede da Confederação Nacional do Municípios - Brasília DF.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Memorial para as vítimas da Boate Kiss – Santa Maria - RS.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Parques Sul e Central de Águas Claras – DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho-DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho-DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o Paço Municipal de Hortolândia – SP

Menções Honrosas / Projetos Finalistas em Concursos de Arquitetura:
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Edifícios de Habitação Social em Samambaia-DF
Ampliação da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, RJ;
Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, RS;
Sede para o SEBRAE Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.

Fabio Henrique Faria
Arquiteto e Urbanista – CAU A69184-4
Brasileiro, nascido em 1987. Residente em Curitiba, Paraná, Brasil.

fabio@estudio41.com.br | 055 41 3205 5519
Formação:
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná, 2010

Experiência Profissional:
Desde 2011

|

Arquiteto Sócio do escritório Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

Principais projetos:
2016 – Operação Urbana Consorciada Água Branca – São Paulo – SP
Serviços de Arquitetura e Urbanismo, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
elaboração de projetos completos de Urbanização do Subsetor A1 no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Água Branca, contendo:
Projeto Básico de Arquitetura de Território CEU Cultural, Educativo e Esportivo: 12.350m²
Projeto Básico de Paisagismo de Arborização Urbana e de Praça: 27.500m²
Anteprojeto de Arquitetura de Habitação de Interesse Social: 145.000m²
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Anteprojeto de Arquitetura de Unidade Básica de Saúde: 1.350m²
Anteprojeto de Arquitetura de Edifício Administrativo – CGMI: 25.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Passarela para pedestres e ciclistas: 210m
Anteprojeto de Paisagismo de Parque e áreas verdes: 60.000m²
Coordenação dos projetos complementares de engenharia.

2014 - Estação Antártica Comandante Ferraz – Ilha Rei George – Antártica
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a Estação
Antártica Comandante Ferraz com 4.916,59m. Inclui espaços para laboratórios científicos nas áreas de biologia,
microbiologia, bioensaios, química, astronomia, meteorologia, entre outros. Projeto inclui também heliponto,
alojamentos para 64 pessoas, edifício técnico e área de convívio. Inclui setor de saúde com sala de estabilização
de pacientes, sala cirúrgica, consultório médico e odontológico.

2014 – Terminais Intermodais e Estação BRT – Palhoça - SC
Anteprojeto de Arquitetura e Paisagismo para terminais intermodais (BRT-AQUAVIÁRIO-CICLOVIÁRIO) como
parte de proposta de viabilidade para rede integrada de transporte público da cidade de Palhoça – Santa
Catarina.

2013 - Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares do complexo
Fecomércio / SESC / SENAC - RS. Contempla conjunto de edifícios de múltiplos usos: escritórios, eventos,
comércio e serviços, cultural, estacionamentos (673 vagas). Área total construída: 44.256,74m2. Desenvolvimento
de projeto de Comunicação Visual, Mobiliário, Maquete eletrônica, Projeto de arquitetura de interiores e
definições de Paisagismo. Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o terreno com um total de 149.933,02m².
Plano Diretor de Ocupação - em área de 19 hectares - contendo a especificação de zoneamento de atividades e
setores, da relação de seus elementos e edificações, a solução do agenciamento geral de massas, volumes,
percursos e circulações, o memorial descritivo e demais dados necessários à plena compreensão do Plano
Diretor, inclusive com descrição das suas possíveis e futuras etapas de implantação. Determina fluxos,
mobilidade, densidades, gabaritos e zoneamento de usos do complexo.
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Prêmios:
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Plano Urbanístico para o Setor Pôr-do-Sol - Ceilândia - DF.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Operação Urbana Consorciada - Subsetor A1 -Água
Branca - São Paulo - SP.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o Centro de Eventos e Exposições de Nova Friburgo - RJ.
1.o prêmio - Concurso Internacional de Arquitetura para a Estação Antártica Comandante Ferraz.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande
do Sul.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Edifícios de Habitação Social em Sobradinho-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o anexo da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Parque de Exposições Agropecuárias de Planaltina-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Clube Olímpico de Golfe - Rio de Janeiro - RJ.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Memorial para as vítimas da Boate Kiss – Santa Maria - RS.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Parques Sul e Central de Águas Claras – DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho-DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho-DF

Menções Honrosas / Projetos Finalistas em Concursos de Arquitetura:
Edifícios de Habitação Social em Samambaia-DF
Ampliação da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, RJ.

João Gabriel de Moura Rosa Cordeiro
Arquiteto e Urbanista – CAU A69403-7
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Brasileiro, nascido em 1985. Residente em Curitiba, Paraná, Brasil.

estudio@estudio41.com.br | 055 41 3205 5519
Formação:
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná, 2010

Experiência Profissional:
Desde 2011

|

Arquiteto Sócio do escritório Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

Principais projetos:
2016 – Operação Urbana Consorciada Água Branca – São Paulo – SP
Serviços de Arquitetura e Urbanismo, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
elaboração de projetos completos de Urbanização do Subsetor A1 no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Água Branca, contendo:
Projeto Básico de Arquitetura de Território CEU Cultural, Educativo e Esportivo: 12.350m²
Projeto Básico de Paisagismo de Arborização Urbana e de Praça: 27.500m²
Anteprojeto de Arquitetura de Habitação de Interesse Social: 145.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Unidade Básica de Saúde: 1.350m²
Anteprojeto de Arquitetura de Edifício Administrativo – CGMI: 25.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Passarela para pedestres e ciclistas: 210m
Anteprojeto de Paisagismo de Parque e áreas verdes: 60.000m²
Coordenação dos projetos complementares de engenharia.

2014 - Estação Antártica Comandante Ferraz – Ilha Rei George – Antártica
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Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a Estação
Antártica Comandante Ferraz com 4.916,59m. Inclui espaços para laboratórios científicos nas áreas de biologia,
microbiologia, bioensaios, química, astronomia, meteorologia, entre outros. Projeto inclui também heliponto,
alojamentos para 64 pessoas, edifício técnico e área de convívio. Inclui setor de saúde com sala de estabilização
de pacientes, sala cirúrgica, consultório médico e odontológico.

2014 – Terminais Intermodais e Estação BRT – Palhoça - SC
Anteprojeto de Arquitetura e Paisagismo para terminais intermodais (BRT-AQUAVIÁRIO-CICLOVIÁRIO) como
parte de proposta de viabilidade para rede integrada de transporte público da cidade de Palhoça – Santa
Catarina.

2013 - Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares do complexo
Fecomércio / SESC / SENAC - RS. Contempla conjunto de edifícios de múltiplos usos: escritórios, eventos,
comércio e serviços, cultural, estacionamentos (673 vagas). Área total construída: 44.256,74m2. Desenvolvimento
de projeto de Comunicação Visual, Mobiliário, Maquete eletrônica, Projeto de arquitetura de interiores e
definições de Paisagismo. Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o terreno com um total de 149.933,02m².
Plano Diretor de Ocupação - em área de 19 hectares - contendo a especificação de zoneamento de atividades e
setores, da relação de seus elementos e edificações, a solução do agenciamento geral de massas, volumes,
percursos e circulações, o memorial descritivo e demais dados necessários à plena compreensão do Plano
Diretor, inclusive com descrição das suas possíveis e futuras etapas de implantação. Determina fluxos,
mobilidade, densidades, gabaritos e zoneamento de usos do complexo.

Prêmios:
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Plano Urbanístico para o Setor Pôr-do-Sol - Ceilândia - DF.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Operação Urbana Consorciada - Subsetor A1 -Água
Branca - São Paulo - SP.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o Centro de Eventos e Exposições de Nova Friburgo - RJ.
1.o prêmio - Concurso Internacional de Arquitetura para a Estação Antártica Comandante Ferraz.
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1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande
do Sul.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Edifícios de Habitação Social em Sobradinho-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o anexo da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Parque de Exposições Agropecuárias de Planaltina-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Clube Olímpico de Golfe - Rio de Janeiro - RJ.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Novo Teatro Castro Alves - Salvador - BA.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Memorial para as vítimas da Boate Kiss – Santa Maria - RS.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Parques Sul e Central de Águas Claras – DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho-DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho-DF

Menções Honrosas / Projetos Finalistas em Concursos de Arquitetura:
Edifícios de Habitação Social em Samambaia-DF
Ampliação da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, RJ.

Martin Kaufer Goic
Arquiteto e Urbanista – CAU A152378-3
Brasileiro, nascido em 1989. Residente em Curitiba, Paraná, Brasil.

estudio@estudio41.com.br | 055 41 3205 5519
Formação:
Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná, 2014
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Experiência Profissional:
De 2011 a 2015 |

Colaborador no escritório Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

Desde 2015

Arquiteto Sócio do escritório Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA

|

Principais projetos:
2016 – Operação Urbana Consorciada Água Branca – São Paulo – SP
Serviços de Arquitetura e Urbanismo, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a
elaboração de projetos completos de Urbanização do Subsetor A1 no perímetro da Operação Urbana
Consorciada Água Branca, contendo:
Projeto Básico de Arquitetura de Território CEU Cultural, Educativo e Esportivo: 12.350m²
Projeto Básico de Paisagismo de Arborização Urbana e de Praça: 27.500m²
Anteprojeto de Arquitetura de Habitação de Interesse Social: 145.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Unidade Básica de Saúde: 1.350m²
Anteprojeto de Arquitetura de Edifício Administrativo – CGMI: 25.000m²
Anteprojeto de Arquitetura de Passarela para pedestres e ciclistas: 210m
Anteprojeto de Paisagismo de Parque e áreas verdes: 60.000m²
Coordenação dos projetos complementares de engenharia.

2014 - Estação Antártica Comandante Ferraz – Ilha Rei George – Antártica
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares para a Estação
Antártica Comandante Ferraz com 4.916,59m. Inclui espaços para laboratórios científicos nas áreas de biologia,
microbiologia, bioensaios, química, astronomia, meteorologia, entre outros. Projeto inclui também heliponto,
alojamentos para 64 pessoas, edifício técnico e área de convívio. Inclui setor de saúde com sala de estabilização
de pacientes, sala cirúrgica, consultório médico e odontológico.
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2014 – Terminais Intermodais e Estação BRT – Palhoça - SC
Anteprojeto de Arquitetura e Paisagismo para terminais intermodais (BRT-AQUAVIÁRIO-CICLOVIÁRIO) como
parte de proposta de viabilidade para rede integrada de transporte público da cidade de Palhoça – Santa
Catarina.

2013 - Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS
Projeto Executivo de Arquitetura, Coordenação e compatibilização de projetos complementares do complexo
Fecomércio / SESC / SENAC - RS. Contempla conjunto de edifícios de múltiplos usos: escritórios, eventos,
comércio e serviços, cultural, estacionamentos (673 vagas). Área total construída: 44.256,74m2. Desenvolvimento
de projeto de Comunicação Visual, Mobiliário, Maquete eletrônica, Projeto de arquitetura de interiores e
definições de Paisagismo. Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para o terreno com um total de 149.933,02m².
Plano Diretor de Ocupação - em área de 19 hectares - contendo a especificação de zoneamento de atividades e
setores, da relação de seus elementos e edificações, a solução do agenciamento geral de massas, volumes,
percursos e circulações, o memorial descritivo e demais dados necessários à plena compreensão do Plano
Diretor, inclusive com descrição das suas possíveis e futuras etapas de implantação. Determina fluxos,
mobilidade, densidades, gabaritos e zoneamento de usos do complexo.

Prêmios:
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Plano Urbanístico para o Setor Pôr-do-Sol - Ceilândia - DF.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para a Operação Urbana Consorciada - Subsetor A1 -Água
Branca - São Paulo - SP.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o Centro de Eventos e Exposições de Nova Friburgo - RJ.
1.o prêmio - Concurso Internacional de Arquitetura para a Estação Antártica Comandante Ferraz.
1.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Sede da Federação do Comércio do estado do Rio Grande
do Sul.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Edifícios de Habitação Social em Sobradinho-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para o anexo da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS.
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2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Parque de Exposições Agropecuárias de Planaltina-DF.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Clube Olímpico de Golfe - Rio de Janeiro - RJ.
2.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura para Novo Teatro Castro Alves - Salvador - BA.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Memorial para as vítimas da Boate Kiss – Santa Maria - RS.
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Parques Sul e Central de Águas Claras – DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Infantil Parque do Riacho-DF
3.o prêmio - Concurso Nacional de Arquitetura Centro de Ensino Fundamental Parque do Riacho-DF

Menções Honrosas / Projetos Finalistas em Concursos de Arquitetura:
Edifícios de Habitação Social em Samambaia-DF
Ampliação da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, RJ.
Ampliação do Senge-RS, Porto Alegre, RS.

Paula Farage Knupp dos Santos
Arquiteta Paisagista

paulinhafarage@gmail.com | 055 61 98434 3252
Formação:
2017 - Pós-graduação em Patrimônio Cultural, Turismo e Paisagem, bolsista pelo Fondo Verde da Organização
dos Estados Americanos – OEA - Colegio de Ingenieros del Perú, Junín [300 horas]
2011-2013 - Bacharelado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília - IDA-UnB
Brasília-DF [Incompleto]
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2000 – 2004 - Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de Brasília - FAU-UnB - Brasília-DF [Concluído]

Cursos Técnicos, de Atualização e Seminários:
2017 - Conservação da Biodiversidade - Portal Educação - Online [80 horas]
2016 - Curso de Paisagismo em Inhotim, com Raul Cânovas - Brumadinho-MG [24 horas]
2016 - Curso Água e Ambiente - Aproveitamento e reúso da água em edificações e paisagismo, com o professor
Mário Viggiano pelo IAB-DF e CAU-DF - Brasília-DF [12 horas]
2016 - Conferência Landscape as Urbanism in the Americas, organizado pela Harvard University, David
Rockefeller Center for Latin American Studies - Brasília-DF [5 horas]
2002-2004 - Curso Técnico de Paisagismo pela Escola de Paisagismo de Brasília - Brasília-DF [470 horas]

Experiência Profissional:
desde 2005

|

Arquiteta Sócio do escritório Quinta Arquitetura Design e Paisagismo.

Principais projetos:
2017 - Parque Linear do Núcleo Urbano Ceará Alphaville, Euzébio-CE
2016-2017 - Parque Linear do Núcleo Urbano Senador Canedo Alphaville, Senador Canedo-GO
2013 – 2017 - Paisagismo e Arborização Urbana para Itapoã Parque, Itapoã-DF
2013 – 2015 - Paisagismo para Sede do Ministério Público da Paraíba, João Pessoa-PB
2017 – 2017 - Projetos Completos de Paisagismo para 18 residenciais Alphavilles e respectivos clubes
2005 - Paisagismo para Ministério Público Militar, Brasília-DF
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Prêmios:
1º prêmio - Concurso para Masterplan da Orla do Lago Paranoá, Brasília-DF
1º prêmio - Concurso Público Nacional de Plano Urbanístico e Estudo Preliminar de Arquitetura e
Paisagismo do Parque das Aves, Brasília-DF
3º prêmio - Colaboradora/consultora no projeto ganhador do Terceiro Lugar no Concurso Nacional de Projetos
de Arquitetura e Paisagismo para os Parques Central e Sul de Águas Claras, Aguas Claras-DF

Menções Honrosas / Projetos Finalistas em Concursos de Arquitetura:
Colaboradora/consultora no Concurso Público Nacional de Arquitetura - Casa da Sustentabilidade de Campinas,
Campinas-SP
Concuso Público Nacional de Estudos Preliminares de Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura para a Orla
Noroeste da Baía de Vitória, Vitória-ES
Concurso Nacional de Estudos Preliminares de Arquitetura para o Vão Central do Mercado Público de
Florianópolis, Florianópolis-SC
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8.
ANEXOS

Anexo I: Diagrama de dependências
Anexo II: Ata da Comissão Julgadora do Concurso para Masterplan da Orla do Lago Paranoá
Anexo III: Cronograma Físico-financeiro
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