APRESENTAÇÃO E 1ª VISITA
TÉCNICA VIRTUAL

Imagens a partir de voo de Drone em dez2021
Fonte: IAB/DN

Figura 1: Área de intervenção do Projeto do Parque do Igarapé São Joaquim.
Fonte DDU_CODEM:2021

PARQUE IGARAPÉ SÃO JOAQUIM
Prefeitura de Belém através da Secretaria Municipal de Saneamento e Direção
Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, promovem e organizam concurso
para a instalação do Parque Urbano Igarapé São Joaquim na bacia do Una.
O Projeto objeto do concurso, em nível de projeto preliminar, é para
requalificação urbana, ambiental e paisagística da área do entorno do Igarapé
São Joaquim, a fim de criar o PARQUE IGARAPÉ SÃO JOAQUIM, em uma área de
6,48 ha e 4,6 km de extensão. O objetivo é para seleção de Equipe

Multidisciplinar Coordenada por Arquitetos Urbanistas, a ser contratada para a
elaboração do Projeto de Requalificação Urbana, Ambiental, de tratamento
Paisagístico, de soluções viárias, da capilaridade do transporte público de
passageiros, notadamente a mobilidade ativa, da arquitetura do mobiliário
urbano, incluindo as pontes sobre o canal São Joaquim, bem como a
Infraestrutura Urbana, da Arquitetura, de Mobilidade, de Soluções Tecnológicas
e Projetos Complementares descritas no Termo de Referência e demais
documentos anexos ao Edital.
Promovido pela Prefeitura de Belém-SESAN, o edital do concurso organizado pelo
IAB, foi lançado de forma presencial e nas plataformas digitais em 13 de janeiro
as 15 h. O resultado com o vencedor do concurso será conhecido em 18 de abrile
a exposição virtual dos trabalhos a partir de 28 de abril de 2022.
Tem-se a expectativa de que a proposta atenderá aos pré-requisitos estabelecidos
pelo edital em seus aspectos configurantes, “que buscam determinar a
estruturação de um urbanismo social, para capacitar, acolher e empoderar
cidadãos, visando transformar territórios vulneráveis”.
“Oportunidade de participação de profissionais na demonstração de sua capacidade
criativa e propositiva, proporcionando uma melhor condição de projeto Quase sempre
os melhores resultados alcançados são provenientes de processos que permitem a
participação ampla daqueles que podem contribuir e que, se esmeram para demonstrar
suas capacidades criativas de proposições As questões do cotidiano das cidades, em
geral, precisam ser repensadas permanentemente, para atender satisfatoriamente as
demandas legitimas de suas populações, as restrições estão sempre presentes, a

sofisticação de soluções pode ser apresentada, em alguns casos, como o desejável, mas,
o tradicional, bem arranjado, pode ser ainda melhor.
Afinal o que queremos como solução para o Parque Igarapé São Joaquim?
As questões típicas do lugar, em seus aspectos, físico e territorial, necessitam de olhares
de entendimento de sua realidade e tragam as soluções que se traduzam em qualidade
de vida, indistintamente, para todos, esse é o desafio.” (JOSÉ AKEL FARES FILHO –
Coordenação Convênio)
“Concurso público de projeto é maneira democrática de se buscar uma nova
aproximação a um problema que se queira resolver. Democrática pelo seu significado
de que a escolha do projeto será conduzida sem que a administração determine a
preferência por um dos concorrentes, democrática porque na “cidade tal qual um jogo
de cartas”, as opções propositivas são dadas pelos concorrentes e se determinará o
projeto vencedor pelo debate sobre o que se propõe ao lugar, como soluções em planos
e projetos. Determinâncias de uma nova visão do espaço produzido da própria cidade”.
(LUIZ.F.A. FREITAS - Coordenação Concurso)

VALOR DO CONTRATO para a EXECUÇÃO DOS PROJETOS Dá-se a este contrato
o valor total de R$ 2.747.550,75 (dois milhões quarenta e sete mil quinhentos e

cinquenta reais e setenta e cinco centavos), já descontado do valor do prêmio do
concurso.

Serviço:
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA O PARQUE SÃO JOAQUIM. PROJETO
URBANO, AMBIENTAL E DE PAISAGISMO.
Inscrições: de 12 de janeiro á 25 de fevereiro de 2022.
Site do Concurso: http://www.concursoparquedoigarape.com.br
APRESENTAÇÃO E VISITA TÉCNICA VIRTUAL EM 21 DE JANEIRO ÁS 16 H.
Local: plataformas digitais do IAB conforme abaixo:
Canal IAB no Youtube: https://youtu.be/unL6_I8xj3U

