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APRESENTAÇÃO

O Projeto ORLA LIVRE, projeto estratégico do Governo de Brasília, visa a resgatar e a recuperar espaços públicos
localizados junto à orla do Lago Paranoá, conciliando o uso da população com o equilíbrio ecológico, concorrendo
para um processo de ocupação sustentável do território.
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 1.000m. Desde então, ao longo das seis décadas de existência de Brasília, não houve um plano de uso e
ocupação estruturante e sistêmico relativo ao espelho d’água e à orla do Lago Paranoá.
Este Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá-Masterplan, parte integrante do Projeto ORLA
LIVRE, resulta do Concurso Público 001/2017 lançado pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e
Habitação do Distrito Federal – SEGETH, em 15 de dezembro de 2017. O resultado, divulgado em 21 de abril
passado, teve o trabalho do Estúdio 41 Arquitetura escolhido como vencedor do certame.
O Masterplan busca 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. O Plano propõe a forma de ocupação e a configuração da paisagem da orla, além de apontar
possibilidades de utilização do espelho d’água. Na manifestação do Júri,
...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 Plano 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
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equipe demonstra sobre o papel de cada interlocutor neste processo, que desde já desenha tão bem
esta proposta e confirma a escolha do projeto.1

É objeto do Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá - Masterplan, a orla do Lago Sul e do
Lago Norte e de trechos do Plano Piloto, sendo destacadas três áreas, duas no Lago Sul e uma no Lago Norte,
para o desenvolvimento do projeto básico de uso e ocupação, paisagismo e de recuperação ambiental.
Com este Masterplan, o Distrito Federal atende ao art. 24 do Decreto 33.537/2012 – Zoneamento Ambiental da
APA do Lago Paranoá, que estabelece que a orla do Lago Paranoá, ou seja, a área situada entre o espelho d’água
e o limite dos lotes registrados em cartório, deve ser objeto de projeto específico que identifique as áreas passíveis
de ocupação pública, com diretrizes que abranjam os interesses da população em geral e ao seu Plano de Manejo,
que prevê a elaboração de um Plano de Ocupação ou Plano Diretor para a Orla do Lago.

1

Trecho da Ata da Comissão Julgadora do Concurso para Masterplan da Orla do Lago Paranoá
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1. INTRODUÇÃO
Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da lagoa, a fim
de preservá-la intacta, tratada com bosques e campos de feição
naturalista e rústica para os passeios e amenidades bucólicas de toda
a população urbana.
Lúcio Costa, trecho do item 20 do Relatório para o Plano Piloto.

Margeando Brasília
Brasília, cidade inventada, dos grandes espaços livres, monumentais e cívicos. Símbolo da intenção de dominar o
território de um Brasil continental através da construção de uma metrópole no interior do país.
O Plano Piloto, projeto construído para dar forma a essa ideia, e reconhecido como patrimônio da humanidade
pela UNESCO em 1987, deu conta de criar uma cidade viva, interessante como urbe e assumida pelos cidadãos
como capital e pelo mundo como valor cultural.
Partindo do princípio de que o desenho do Plano Piloto colabora, então, para construir a noção de identidade da
capital, o Masterplan para a Orla do Paranoá deve ter como premissas: o respeito pelos espaços definidos dentro
do perímetro do plano; o reforço e a ampliação de seus atributos qualitativos; e, porque não, a contribuição para
a construção simbólica do ideal de cidade.
Além disso, os parques desenhados nas margens do Lago Paranoá devem colaborar para o debate atual sobre a
criação e a qualificação dos sistemas de espaços livres das cidades e sobre como a população ganha em bemestar e qualidade de vida quando seu desenho é bem-sucedido e incorporado no dia a dia do cidadão.

Rediscutindo a Escala Bucólica
O plano original de Lúcio Costa propunha de forma idealizada quatro grandes escalas de planejamento já bastante
conhecidas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica.
Das quatro escalas, os grandes espaços destinados à escala bucólica, especialmente as margens do Lago Paranoá,
tiveram o desenho mais indefinido nos primeiros esboços do planejamento original. A ata do júri do concurso para
o projeto da nova capital, quando faz sua crítica, parece validar essa constatação:
Demasiada quantidade indiscriminada de terra entre o centro governamental e o lago.
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No plano piloto seria a escala bucólica aquela das praças, jardins, parques e da orla do Paranoá, que aconteceria
no interstício das demais escalas, atuando assim como elemento articulador entre os principais espaços livres da
cidade.
Em 1992 a Portaria 314 do Iphan, em seu artigo oitavo, define essa escala e sintetiza o interesse de preservação
desses espaços:
A escala bucólica, que confere a Brasília o caráter de cidade-parque, configurada em todas as áreas
livres, contíguas a terrenos atualmente edificados ou institucionalmente previstas para edificação e
destinadas à preservação paisagística e ao lazer, será preservada (...)

Em seu artigo décimo a mesma portaria faz menção ao acesso ao lago:
Será mantido acesso público à orla do lago em todo o seu perímetro, à exceção dos terrenos inscritos
em Cartório de Registro de Imóveis com acesso privativo à água.

De fato, a ideia tinha potencial para configurar um sistema urbano de espaços livres ricos e que contribuísse na
construção da imagem da cidade.
No entanto, com o crescimento das áreas residenciais no Lago Sul e no Lago Norte e a implantação dos clubes e
áreas de comércio e serviços, a margem do lago não conseguiu ver implantada, de forma consistente, a desejada
escala bucólica. Surgiram descontinuidades, rupturas, compartimentações e o percurso fruitivo de orla foi sendo
interrompido ao longo dos anos pelo interesse privado. Ou seja, as áreas bucólicas não se estruturaram de
maneira que permitissem o deleite, o descanso e o devaneio como previa o plano original, tendo sido, em grande
parte, tomadas por ocupações particulares.

Retomando o Espaço Público
Este Masterplan tem uma significação fundamental dentro desse contexto: retomar os espaços públicos para
oferecer aos cidadãos em geral a possibilidade de usufruir de seu lago, de suas paisagens, enfim, da escala
bucólica. Não necessariamente uma escala bucólica com as mesmas características defendidas no plano original
e sim um local de encontro e fruição da vida ao ar livre. Não só amenidade bucólica, mas também, espaço de
permanência.
De fato, os espaços livres da Orla do Paranoá carecem hoje de desenho e de usos que garantam vitalidade urbana.
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De certa maneira, esses usos têm potencial para construir espaços gregários de uma forma distinta daquela
prevista no plano original: espaços de encontro para atividades esportivas, culturais, educacionais e de serviços.
Lugares de comtemplar e usufruir das paisagens e da qualidade de vida.
Para isso, no entanto, o primeiro passo seria a retomada das áreas públicas cercadas que deveriam ser, tão logo
seja possível, transformadas em espaços acessíveis ao público.
Os grandes espaços públicos, os territórios localizados na borda do Plano Piloto e dos Lagos Sul e Norte junto ao
lago Paranoá sofreram com a ausência de revisão criteriosa no planejamento ao longo tempo e,
consequentemente, com o domínio dos lugares públicos por uma quantidade inumerável de compartimentações
privadas. A orla do Lago Paranoá hoje é reflexo de projetos que não previram a clara delimitação física entre a
faixa de área pública da orla e os lotes particulares, com os necessários acessos na forma de vias e passeios
públicos. O resultado dessa falha de projeto foi o avanço dos lotes lindeiros invadindo a orla, como regra não
consentida. Na retomada desses espaços ao domínio público, é indispensável pensar em como serão geridos
financeiramente. Sabemos que um plano sempre se estrutura de forma idealizada, mas nunca se realiza
exatamente da forma pensada a priori.
Para aproximar o ideal do real, são necessárias políticas públicas que deem suporte às intenções de projeto e,
principalmente, recursos para sua manutenção. É indispensável também a revisão permanente, afinal um plano
urbanístico é sempre uma obra aberta sujeita à colaboração de inúmeros agentes.
O poder público tem um papel fundamental na garantia do acesso do cidadão aos espaços da cidade. Mas o
estado não age sozinho. Os cidadãos se organizam, podem participar das decisões, podem convergir ou divergir
naquilo que desejam dos espaços livres de suas cidades.
O Masterplan da Orla do Paranoá é a oportunidade para desenhar novas concepções com base em ampla
discussão com a sociedade organizada. Nesse sentido, seu processo de desenho aponta a necessidade de força
na intervenção original conjugada com a flexibilidade de adaptação.
Este relatório técnico traz trechos de textos e ilustrações, eventualmente adaptados, do Termo de Referência do
Concurso para Masterplan da Orla do Lago Paranoá e expõe as propostas e soluções de desenho urbano,
paisagismo e recuperação ambiental, apresentando conceitos, premissas, diretrizes gerais e específicas para as
áreas contempladas pelo Plano (Figura 1) e para as 3 áreas, objeto de detalhamento em nível de projeto básico
(Figura 2), ambas ilustradas abaixo.
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Figura 1 – Mapa geral – Áreas de Intervenção
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Figura 2 –Áreas de Detalhamento – Lago Sul e Lago Norte
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2. PROJETO ORLA LIVRE
2.1. Um Breve Histórico
A Missão Cruls
A Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil foi a primeira iniciativa oficial do governo brasileiro no
sentido de concretizar a mudança da capital. Liderada pelo astrônomo Luiz Cruls, na época diretor do Observatório
Astronômico do Rio de Janeiro, era formada por geógrafos, médicos, botânicos, higienistas, geólogos, naturalistas
e engenheiros.
A Missão Cruls realizou seus trabalhos de 1892 a 1894. Entre os anos de 1892 e 1893, fez a identificação da área
constitucionalmente pré-definida, demarcando uma área de 14.400 km², que incorporava áreas de antigas
fazendas do estado Goiás, pertencentes às cidades de Planaltina e Luziânia.
Em junho de 1894, a segunda Missão Cruls fez estudos mais detalhados da área do quadrilátero, quanto ao clima,
águas da região, opções de comunicação com o litoral, levantamento topográfico. Sua incumbência era a de
escolher o local definitivo para a edificação da capital.
A área escolhida foi a planície abraçada pelos rios Torto e Gama, o mesmo local que serviu de observatório
meteorológico e ponto de encontro da comissão. Essa área se localiza a cerca de 5 Km do local onde se encontra,
atualmente, o Cruzeiro de Brasília, próximo ao Memorial JK.
A escolha do local foi reforçada por vários integrantes da comissão, dentre eles o naturalista e botânico A. Glaziou,
que se refere à região destacando sua beleza e as peculiaridades do clima e das águas.
Foi Glaziou quem fez as primeiras referências sobre a possibilidade de formação de um lago em torno da futura
capital. Chama a atenção para dois aspectos naturais da planície por ele observada: a possibilidade de existência
de um lago em “tempos de outrora” e a possibilidade de criação de um novo lago, a partir da construção de uma
“barragem”, aproveitando as qualidades que a área oferece.
Entre os dois grandes chapadões conhecidos na localidade pelos nomes de Gama e Paranoá,
existe imensa planície em parte sujeita a ser coberta pelas águas da estação chuvosa; outrora
era um lago devido à junção de diferentes cursos de água formando o rio Parnauá; o excedente
desse lago, atravessando uma depressão do chapadão, acabou, com o carrear dos saibros e
mesmo das pedras grossas, por abrir nesse ponto uma brecha funda, de paredes quase verticais
14
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pela qual se precipitam hoje todas as águas dessas alturas. É fácil compreender que, fechando
essa brecha com uma obra de arte (dique ou tapagem provida de chapeletas e cujo
comprimento não excede de 500 a 600 metros, nem a elevação de 20 a 25 metros) forçosamente
a água tomará ao seu lugar primitivo e formará um lago navegável em todos os sentidos, num
comprimento de 20 a 25 quilômetros sobre uma largura de 16 a 18. Além da utilidade da
navegação, a abundância de peixe, que não é de somenos importância, o cunho de
aformoseamento que essas belas águas correntes haviam de dar à nova capital despertariam
certamente a admiração de todas as nações.2

O Relatório Belcher
Os estudos realizados pela firma de Donald Belcher abrangiam uma área bastante extensa do Planalto Central 52 mil Km² - que compunham o Retângulo Belcher, envolvendo grande parte de Goiás (desde o Quadrilátero Cruls
até regiões de Goiânia e Anápolis) e parte do território de Minas Gerais (envolvendo a cidade de Unaí). Os trabalhos
abrangeram análises de clima, topografia, paisagem, facilidade de abastecimento d’água, material de construção,
energia elétrica, constituição do solo e drenagem.
Os estudos foram concluídos em 1955. Belcher indica, dentro da grande área proposta, cinco sítios (Castanho,
Azul, Verde, Vermelho e Amarelo), cada um com 1000 Km². Estudos específicos foram realizados nos cinco sítios,
destacando a preocupação de permitir a maior flexibilidade possível ao projeto de construção de uma cidade e
com o objetivo de prover dados suficientes para a escolha correta do local, onde a futura capital deveria ser
erguida.
O Relatório Belcher, resultado do levantamento, aponta uma série de fatores que concorreram para se chegar à
identificação de um sítio que melhor pudesse acomodar uma cidade.
Dentre os vários aspectos estudados e analisados, o clima e a hidrografia foram preponderantes para a definição
do melhor sítio. Dentre eles, o Sítio Castanho foi indicado como o mais apropriado para receber a capital.
O Sítio Castanho destacou-se, especialmente, por causa das suas qualidades climáticas. Também, do ponto de
vista da hidrografia, esse sítio apresentava vantagens superiores em relação aos demais. O Relatório Belcher
chama atenção para o potencial e qualidade dos recursos hídricos, especialmente do Rio Paranoá, que mais tarde
emprestaria seu nome para o lago da futura capital. O relatório salienta aspectos, como o sistema de drenagem

2

A.GLAZIOU, botânico integrante da Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, chefiada por Luiz Cruls.
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para aproveitamento com reservatórios e o potencial de suprimento d’água que é excelente. E as grandes bacias
ao Norte e a Oeste do sítio prometem fornecer quantidades adequadas de água como também um mínimo de
bombeamento requerido para trazê-la à cidade.3
Os trabalhos reforçavam a previsão feita por Glaziou sobre a possibilidade de “lagos artificiais” associados ao
aspecto recreacional previsto para a capital, sem, contudo, fazer nenhuma recomendação oficial para a
necessidade de criação de lagos.

A Comissão de localização da Nova Capital do Brasil
Os primeiros registros oficiais que apontam para a criação de um lago, para compor a paisagem da nova capital,
vêm dos estudos propostos pela Comissão de Localização da Nova Capital do Brasil, mais especificamente da
Subcomissão de Planejamento Urbanístico, em 1955. Essa subcomissão era constituída pelos professores Raul
Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis. No estudo, os urbanistas conceberam a formação de um
lago em torno da cidade, por meio da construção de uma barragem no Rio Paranoá.
O Memorial Preliminar dos estudos produzidos pelos urbanistas justifica, da seguinte maneira, a existência do
lago:
Projetou-se uma barragem a jusante do rio, que o transforma num lago ornamental, destinado
aos esportes náuticos, limitado pelas margens dos rios Bananal e Gama, transformadas em
praias artificiais, cobertas por buritizal, numa extensão aproximadamente de dez quilômetros,
obtendo-se este motivo paisagístico de encantadora apreciação, que forma com os parques
naturais, a serem protegidos, uma agradável atração para a cidade.4
O sítio escolhido para a cidade possuía as condições naturais para a formação desse lago. Localizava-se próximo
à confluência dos rios Torto e Gama que formavam o Rio Paranoá. O aproveitamento desses cursos d’água e seus
principais contribuintes foram os responsáveis pela formação do lago, os quais, pela declividade natural do sítio,
corriam para Leste, indo em direção às águas do Rio São Bartolomeu, por uma garganta onde se previa o
represamento.
Em 18 de outubro de 1956, as obras de represamento do Rio Paranoá já tinham sido iniciadas, no local onde
existia uma bela cachoeira.

3

Ibidem, p. 258.

4

SILVA, Ernesto. História de Brasília, p.305-6.
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As obras da barragem do Rio Paranoá foram efetivamente iniciadas em 1957, entretanto, somente em fevereiro
de 1958, foi concluído o projeto da Usina Hidrelétrica do Paranoá que, uma vez entregue à NOVACAP, possibilitou
o início das obras de construção civil.
Finalmente, concluída a barragem do Paranoá, deu-se início à formação do Lago Paranoá, em 12 de setembro de
1959, com o fechamento do túnel de desvio do rio. Naquele dia, nascia o lago.
O Lago Paranoá, que resultou desse represamento na cota de 1000 m acima do nível do mar, foi um elemento
definidor do sítio urbano previsto para a edificação de Brasília e elemento fundamental da paisagem que deveria
compor a nova capital. Os dois braços do lago, formadores das penínsulas Norte e Sul, envolvem uma área central
triangular, de característica plana, destinada à edificação do Plano Piloto de Brasília.5

2.2. Caracterização da área e antecedentes
Os fatos que caracterizam a orla do Lago Paranoá podem ser vistos desde a seleção do concurso para a
construção da nova capital. Dessa forma, neste item estão dispostas, de maneira sucinta, as informações sobre o
que foi previsto para a orla do Lago Paranoá, no Plano Piloto, pelo vencedor do concurso, o que de fato aconteceu
e os problemas enfrentados; a forma como o tema foi tratado no processo de tombamento do Conjunto
Urbanístico de Brasília - CUB; áreas públicas onde já existem projetos desenvolvidos e a Ação Judicial que envolve
o tema em questão.
Para aprofundamento de quaisquer das informações recomenda-se a leitura dos textos referenciados nas notas
bibliográficas.

2.2.1. O Lago Paranoá e o Plano Piloto de Brasília
No edital do concurso nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil a localização e a cota do Lago Paranoá,
constavam, juntamente com o hotel, o palácio presidencial e o aeroporto em planta à disposição dos concorrentes.
O plano piloto deveria considerar o lago a ser formado pela represa do Paranoá e os locais fixados para o Palácio
da Alvorada, o Brasília Palace Hotel e o Aeroporto — as inscrições para o concurso ainda estavam em andamento,
quando a primeira turma de trabalhadores chegou a Brasília para iniciar a construção da pista do aeroporto
definitivo. O palácio e o hotel começaram a ser construídos em 1957 e foram inaugurados em 1958.

5

CARPINTERO, Antonio Carlos C. Brasília: Prática e Teoria Urbanística no Brasil, 1956-1998. Tese de doutorado, USP, p. 56.
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Em 1958 teve início a construção do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto,
já de acordo com o projeto urbanístico de Lúcio Costa, formando uma praça triangular — a Praça dos Três
Poderes.
O Relatório do Plano vencedor de Lucio Costa6 faz referência a ter evitado a “localização dos bairros residenciais na
orla da lagoa, a fim de preservá-la intacta, tratada com bosques e campos de feição naturalista e rústica para os passeios
e amenidades bucólicas de toda a população urbana. Apenas os clubes esportivos, os restaurantes, os lugares de recreio,
os balneários e núcleos de pesca poderão chegar à beira d’água. O clube de Golf situou-se na extremidade leste, contíguo
à Residência e ao hotel, ambos em construção, e o Yatch Club na enseada vizinha, entremeados por denso bosque que
se estende até à margem da represa, bordejada nesse trecho pela alameda de contorno que intermitentemente se
desprende da sua orla para embrenhar-se pelo campo que se pretende eventualmente florido e manchado de arvoredo.
Essa estrada se articula ao eixo rodoviário e também à pista autônoma de acesso direto do aeroporto ao centro cívico,
por onde entrarão na cidade os visitantes ilustres, podendo a respectiva saída processar-se, com vantagem, pelo próprio
eixo rodoviário-residencial. Propõe-se, ainda, a localização do aeroporto definitivo na área interna da represa, a fim de
evitar-lhe a travessia ou o contorno” (Figura 3)

6

Costa, L. Brasília, cidade que inventei. Relatório do Plano Piloto de Brasília, item 20. Brasília, GDF, 1991, os negritos e grifos foram
feitos para ressaltar as informações consideradas relevantes.
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Figura 3 - Plano Piloto apresentado por Lucio Costa (Fonte: acervo técnico da Segeth)

O autor do Plano7 vislumbrava que existiriam “setores ilhados, cercados de arvoredo e de campo, destinados a
loteamento para casas individuais, sugerindo-se uma disposição dentada em cremalheira, para que as casas construídas
nos lotes de topo se destaquem na paisagem, afastadas umas das outras, disposição que ainda permite acesso autônomo
de serviço para todos os lotes. E admitiu-se igualmente a construção eventual de casas avulsas isoladas de alto padrão
arquitetônico — o que não implica tamanho — estabelecendo-se, porém como regra, nestes casos, o afastamento
mínimo de um quilômetro de casa a casa, o que acentuará o caráter excepcional de tais concessões”. (Figura 4)

7

Idem nota 7
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Figura 4 - Detalhe dos conjuntos de casas individuais previstos no Plano: a figura 15, constante do Relatório do Plano Piloto de
Brasília, girada de acordo com a implantação prevista, e as partes sul (2A) e norte (2B) dos loteamentos. (Fonte: acervo técnico da
Segeth).

Quando da análise e escolha do projeto vencedor pelo júri8 foi observado que havia “demasiada quantidade
indiscriminada de terra entre o centro governamental e o lago” e que “a parte mais longínqua do lago e as penínsulas
não são utilizadas para habitações (V. nº. 2)”.
Posteriormente, os bairros residenciais compostos por casas individuais previstos no Plano se traduziram na
implantação dos Setores de Habitações Individuais Sul e Norte (os bairros Lago Sul e Lago Norte) que foram
deslocados para a outra margem do Lago Paranoá, não tendo sido prevista uma via de contorno ao longo da
extensão dessa margem, gerando um vazio entre os limites dos lotes e a orla do lago como se verá adiante no
item 2.2.2.

2.2.2. O tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB
A possibilidade de tombamento do Plano Piloto de Brasília foi cogitada desde 1960 por Juscelino Kubitschek em
bilhete endereçado a Rodrigo Mello Franco de Andrade, chefe do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico –
SPHAN, mas Brasília somente veio ser reconhecida como patrimônio a partir de 1987.
Em 1960 a Lei nº 3.751, que dispôs sobre a organização administrativa do Distrito Federal, no artigo 38 determinou
que “Qualquer alteração no plano-piloto, a que obedece a urbanização de Brasília, depende de autorização em lei
federal”.
O Governador José Aparecido de Oliveira assinou, em 14 de outubro de 1987, o Decreto nº 10.829, que teve como
objeto a regulamentação do referido artigo da Lei n° 3.751, de 1960, visando à preservação da concepção
urbanística de Brasília, em seu artigo 11 dispõe que “Será mantido o acesso público à orla do lago em todo o seu
8

Apreciação do Júri sobre o projeto submetido por Lúcio Costa (1° lugar), Críticas, itens 1 e 2.
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perímetro, à exceção dos terrenos, inscritos em Cartório de Registro de Imóveis, com acesso privativo à água”. O referido
Decreto incorporou as ideias apresentadas no documento intitulado Brasília Revisitada, 1985-1987: complementação,
preservação, adensamento e expansão urbana, elaborado pelo autor do Plano Piloto, Lúcio Costa, incluído anexo ao
Decreto. Como forma de garantir a concepção urbanística de Brasília, a preservação das características do Plano Piloto
foi tratada a partir de quatro escalas: a monumental, a residencial, a gregária e a bucólica. No referido documento o
autor faz menção explícita à orla do lago: “O Plano-piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da barreira edificada
ao longo da água; a orla do lago se pretendeu de livre acesso a todos, apenas privatizada no caso dos clubes. É onde
prevalece a escala bucólica”.
O conjunto urbanístico-arquitetônico de Brasília foi inscrito em 11 de dezembro de 1987 na Lista do Patrimônio
Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o que constituiu
uma inovação nos conceitos dessa entidade, que até então somente reconhecia os bens culturais seculares.
O Conjunto Urbanístico de Brasília foi inscrito, em março de 1990, no livro de tombo do Ministério da Cultura do
Governo Federal, sob o n° 532, folha 17, volume 02 do Livro do Tombo Histórico. A preservação do conjunto
urbanístico do Plano Piloto foi baseada9 nas diretrizes constantes do Anteprojeto de Lei de Preservação do
Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Brasília e no Decreto nº 10.829, de 14 de outubro de 1987, referente ao
tombamento ocorrido em nível distrital.
Posteriormente o órgão federal responsável pela preservação do CUB, o antigo Instituto Brasileiro do Patrimônio
Cultural – IBPC e atual Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional – IPHAN, vinculado ao
Ministério da Cultura, editou a Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, que em seu artigo 10 dispôs o mesmo
que o Decreto nº 10.829, de 1987 – “será mantido o acesso público à orla do lago em todo seu perímetro, à
exceção dos terrenos, inscritos em cartório de Registro de Imóveis com acesso privativo à água”.
Recentemente, o IPHAN editou a Portaria nº 166, de 11 de maio de 2016, onde mantém o entendimento que
considera “o Lago Paranoá como elemento de composição urbana, paisagística e de proteção ambiental, garantindo-se
o acesso e uso público de sua orla em todas as margens limítrofes com o Conjunto Urbanístico de Brasília, à exceção dos
terrenos inscritos em Cartório de Registro de Imóveis com acesso privativo à água.”

2.2.3. Projetos para Orla

9

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Seduh. Caracterização da Orla do Lago Paranoá e o seu Modelo de
Desenvolvimento. Perímetro Tombado. Brasília, sem data.

21

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Em 1992 tem início o Plano de Ordenamento e Estruturação Turística de Brasília, denominado Projeto Orla. Este
plano propunha, numa primeira etapa, a definição de polos de atividades voltadas para a animação urbana, junto
à orla do Lago Paranoá, resgatando-o à população de Brasília e ao turista em geral, promovendo o
desenvolvimento social e econômico da cidade, juntamente com a recuperação e a preservação do meio ambiente.
A proposta foi desenvolvida tendo como meta incentivar a iniciativa privada a assumir a responsabilidade pelos
principais investimentos que viabilizassem sua implantação.
O Projeto Orla previa a implantação de 10 polos de atividades, com uma área construída estimada em 780 mil m².
Atualizado em 1995, passou a ser composto por 11 polos e um calçadão, denominado alameda, que os interligaria.
Nesses polos, estariam localizadas diversas atividades, que iriam de hospedagem às culturais, passando pelo
comércio e pelo lazer. Em cada polo, seria permitido o máximo possível de atividades complementares,
possibilitando maior dinâmica e variedade na sua utilização, que poderia ser diurna e noturna. Quatro sistemas
de circulação ligariam os polos. A própria alameda para pedestres, uma ciclovia, um veículo de baixa velocidade
circulando paralelamente ao calçadão e, para os polos à beira do lago, marinas públicas e pequenos atracadouros.
Recentemente, outros projetos para a orla foram implantados, ou estão em fase de execução de obras ou de
desenvolvimento de projetos. São eles:
−

Calçadão L4 Sul – Obra concluída

−

Península dos Ministros – Obra concluída

−

Deque Norte – Obra concluída

−

Prainha ou Mirante do Lago Norte – Obra em andamento

−

Ponto de Atração Norte – PAN 6 – Projeto em desenvolvimento

−

Prainha dos Orixás – Projeto concluído

−

Conexão entre Parque Vivencial do Lago Norte e Deque Norte – Projeto a ser elaborado

2.2.4. A ocupação da Orla do Lago Paranoá
O texto Ocupações da Orla do Lago Paranoá10 traça uma caracterização abrangente das ocupações irregulares
existentes, basicamente definidas em duas situações distintas que, segundo o texto, demandariam normatização.
A primeira referente aos lotes registrados em cartório que fazem limite com o Lago, a segunda referente aos lotes

10

Braga Netto, P. Ocupações da orla do Lago Paranoá. In: Fonseca, F. (org.). Olhares sobre o Lago Paranoá. Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, Brasília, 2001, pp 359-362.
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do tipo ponta de picolé (os lotes próximos à orla do lago) do Setor de Habitações Individuais Sul e Norte que
avançam sobre a área pública.
Cabe destacar que no texto citado há referência sobre estudos sendo desenvolvidos à época para a elaboração
de minuta de instrução normativa por iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Distrito Federal – Semarh, envolvendo discussões com outros órgãos, para definir parâmetros urbanísticos e
arquitetônicos básicos, com vistas a disciplinar a ocupação de área costeira do Lago Paranoá, para construção de
terminais lacustres, cais, marinas náuticas, rampas para embarcações, píeres para atracação, muros de arrimo e
similares. Em 2004 foi editado o Decreto nº 24.499, que dispôs sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá, de sua
Área de Preservação Permanente e Entorno.
Como se vê no item 2.2.2, o primeiro caso, referente aos lotes registrados em cartório que fazem limite com o
lago, foi recepcionado tanto no Decreto distrital quanto na Portaria federal de preservação de Brasília como
aqueles de acesso privativo à água. Tal situação abrange o Setor de Mansões do Lago Norte, o Setor de Clubes
Esportivos Norte e Sul e o Setor de Hotéis de Turismo. Observa-se que no documento elaborado por Lucio Costa,
a orla seria apenas privatizada no caso dos clubes (referindo-se à orla do Plano Piloto de Brasília, atual Conjunto
Urbanístico de Brasília - CUB).
Estudo realizado no âmbito da Câmara Legislativa11 aponta, com imagens ilustrativas, a promoção de ocupações
irregulares da orla, com aterros eventuais no lago, alterando o contorno natural nesses locais.
A segunda situação se refere aos lotes do tipo ponta de picolé, os lotes próximos à orla do lago, cujos limites foram
irregularmente estendidos sobre área pública. Conforme o referido texto, tal situação é bem mais complexa: os
projetos para os Setores de Habitações Individuais Sul e Norte previram uma faixa de área pública na orla, mas não
criaram os necessários acessos públicos, na forma de vias ou de passeios públicos. O resultado dessa falha de projeto foi
o avanço dos lotes lindeiros invadindo a orla, como regra não consentida.12
O já mencionado estudo realizado no âmbito da Câmara Legislativa13 aponta de forma abrangente, com imagens
ilustrativas, as formas de ocupação das áreas públicas pelos lotes e também faz estimativa do que denomina a
dimensão total do problema, quando avalia toda a ocupação das áreas lindeiras aos lotes.

11

Almeida de Oliveira, T. Estudo sobre questões relativas à ocupação da orla do Lago Paranoá de Brasília. Estudo nº 74, de 2014.
Câmara Legislativa do Distrito Federal, Unidade de desenvolvimento urbano, rural e meio ambiente – UDA. Brasília, 2015, p. 6-8.
12

Idem nota 4, p. 361.

13

Idem, pp 9-13, e o item 5. A dimensão total do problema, pp 17-21.
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Nesse sentido estimou que no Lago Sul as áreas públicas privatizadas na faixa de 30 m da orla do Lago Paranoá
correspondem a 34,6 hectares e no Lago Norte a 31,6 hectares, representando um pequeno percentual
equivalente a 4,2% de toda ocupação de área pública existente nesses locais.

2.2.5. A ação judicial
Em 2005 foi ajuizada pelo Ministério Público do DF e Territórios – MPDFT Ação Civil Pública nº 2005.01.1.0905807 com o intuito de que o Governo do Distrito Federal não autorizasse ou licenciasse construções num espaço de
30m na área de preservação permanente - APP do Lago Paranoá, a medida foi promovida tendo em vista a edição
do Decreto nº 24.499, de 30 de março de 2004, que dispôs sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá e de sua
APP e entorno. Na época também foi cobrada pelo MPDFT a desobstrução total da orla para o uso coletivo, com
a remoção de todas as ocupações ilegais existentes nas terras públicas nos Lagos Sul e Norte.
A citada Ação transitou em julgado em 25.08.2011, e foi parcialmente acatada pelo TJDFT, o qual condenou o
Distrito Federal a realizar: (i) o Plano de Fiscalização e Remoção de Construções na área de preservação
permanente - APP do Lago do Paranoá; (ii) o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas na APP; (iii) o Projeto
de Zoneamento e Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá; e (iv) o Plano Diretor Local para os Lagos Sul e Norte.
O Decreto nº 33.537, de 14.02.2012, republicado em 23.11.2012, e a Instrução Normativa nº 181 do IBRAM, de
17.10.2012, respectivamente, Zoneamento e Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá, respondem parte dessas
exigências, enquanto a emenda à Lei Orgânica nº 49/2007 não prevê entre os instrumentos de planejamento, o
Plano Diretor Local, vigente até a sua edição.
Em 12 de março de 2015, o TJDFT homologou o Plano de Fiscalização e Remoção das Construções e Instalações
Erguidas na APP do Lago Paranoá, acordo parcial apresentado pelo Distrito Federal que, no entendimento daquele
Tribunal, representa o início do cumprimento de determinação judicial. Esse acordo parcial, firmado entre a
Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e o MPDFT, perante o Núcleo Permanente de Mediação e
Conciliação do TJDFT, também foi assinado pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, pelo Instituto
Brasília Ambiental - IBRAM, e pelas Secretarias de Estado de Gestão Territorial e Habitação - SEGETH e de Meio
Ambiente – SEMA.
Em paralelo às fases de desobstrução, foi prevista a elaboração do Programa de Fiscalização Permanente da Orla
do Lago Paranoá, como prevenção a novas ocupações irregulares.
Conforme tratativas entre IBRAM e MPDFT, o Distrito Federal deve promover a recuperação das áreas degradadas
na Orla do Lago Paranoá e restituir essas áreas públicas, apropriadas ilegalmente por particulares, à população,
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sendo este o objetivo geral do Projeto Orla Livre, em consonância com o art. 24 do Decreto 33.537/2012 –
Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá, exposto mais abaixo, que estabelece que “a orla do Lago Paranoá
deve ser objeto de projeto específico que identifique as áreas passíveis de ocupação pública, com diretrizes que
abranjam os interesses da população em geral”.
Em abril de 2015 foi movida ação popular pela Associação dos Amigos do Lago Paranoá visando a suspender os
efeitos do acordo no que se refere à remoção das construções e instalações erguidas na Área de Preservação
Ambiental do Lago Paranoá. No pedido, a Associação argumentou que, estando sob o poder dos particulares e
longe da população, a área seria mais bem preservada.
O último andamento conclusivo do referido processo é uma decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ recomendando o imediato sobrestamento da ação popular.

2.3. Caracterização socioeconômica
Esse diagnóstico traça, de forma sucinta, um perfil socioeconômico da população do DF, especialmente das
Regiões Administrativas (RA) no entorno do Lago Paranoá.14 A delimitação do público potencialmente usuário da
Orla do Lago Paranoá não se restringe apenas aos moradores das RA limítrofes ao Lago Paranoá: Plano Piloto,
Lago Sul e Lago Norte; mas abrange também as Regiões próximas ao lago, que não fazem limite direto com ele,
como por exemplo, a RA do Paranoá, originada de assentamento informal de 1957, embora próxima ao Lago
Paranoá, não se limita com este, exceto pelo trecho da Barragem do Paranoá. Os moradores do Paranoá são os
usuários mais antigos (desde a construção da Barragem), especialmente para o lazer e a pesca artesanal.
A obrigatoriedade de desobstrução da faixa de APP, em conjunto com as ações de paisagismo e de revitalização
da orla para o uso público, poderá trazer como benefício o incremento do uso da orla por novos usuários de todos
os estratos sociais do DF.
A dificuldade de acesso da população residente na maioria dos núcleos urbanos do DF aos espaços públicos e
equipamentos destinados a atividades culturais e esportivas, concentrados no Plano Piloto, pode ser justificada
pelo processo de segregação socioespacial do DF, resultante de um tecido urbano fragmentado, descontínuo e
com baixa densidade demográfica, somado à deficiência de mobilidade urbana.

14

Foram considerados como Regiões Administrativas próximas ao Lago Paranoá a do Plano-piloto (RA I), do Lago Norte (RA XVIII), do
Lago Sul (RA XVI), do Paranoá (RA VII) do Itapoã (RA XXVIII) e do Varjão (RA XXIII).
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2.3.1. Avaliação socioeconômica das Regiões Administrativas (RA) contíguas ao Lago
Paranoá:
2.3.1.1. Plano Piloto de Brasília - RA I
Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, após 1.000 dias de construção. A Capital foi elevada à condição
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, como Patrimônio Cultural da Humanidade, em dezembro 1987.
A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2013/14 contabilizou a população urbana estimada no
Plano Piloto em 221.223 habitantes, onde 26,73% estão na faixa etária de 40 a 59 anos, 24,58% situam-se na faixa
de 25 e 39 anos, enquanto na faixa de 15 a 24 anos foram encontrados 12,45%, e os idosos, acima de 60 anos,
são 23,69%. População de zero a 14 anos totaliza 12,55%.
Na região, a totalidade dos domicílios conta com o abastecimento de água pela rede geral e com fornecimento de
energia elétrica e esgotamento sanitário. O número de domicílios urbanos estimados é de 78.601, sendo a média
de moradores por domicílio urbano de 2,81 pessoas.
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm ensino superior completo,
53,34%, sendo que 6,19% possuem especialização, 3,35%, mestrado e 1,20%, doutorado. Os que possuem médio
completo e nível superior incompleto representam 13,54% e 10,74%, respectivamente. Analfabeto na região
representa 0,36%.
No que diz respeito à ocupação remunerada, o Setor Terciário envolve 97,21%, sendo que 47,23% trabalham no
Serviço Público (Federal e GDF), 11,83%, no Comércio, 8,99%, nos Serviços Gerais e 7,62%, em Serviços Pessoais.
Do contingente de trabalhadores, segundo a posição na ocupação, predominam os servidores públicos e militares
com 38,35%, e os empregados com carteira de trabalho assinada, 37,32%. Os sem carteira são 2,68%. A categoria
por conta própria (autônomo) representa 15,11% do total da mão de obra da região.
A renda domiciliar média mensal apurada para a região foi da ordem de R$ 12.742,21, correspondente a 17,60
salários mínimos (SM), e a renda per capita foi de R$ 5.188,84 mensais (7,17 SM).

2.3.1.2. Lago Norte - RA XVIII
O Lago Norte é uma região já consolidada, sendo uma das primeiras ocupações do Distrito Federal. Segundo os
dados da PDAD 2016, a população urbana estimada do Lago Norte é de 37.455 habitantes. Desse total, 50,78%
estão na faixa etária de 25 a 59 anos. Os idosos, acima de 60 anos, são 25,07%. A população de zero a 14 anos
totaliza 12,79%.
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No Lago Norte, o fornecimento de energia elétrica pela rede geral, de água e serviço de coleta de lixo está
praticamente universalizado na quase totalidade dos domicílios. O número de domicílios urbanos estimados é de
12.161 e, considerando a população urbana estimada, a média de moradores por domicílio urbano é de 3,08
pessoas.
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm superior completo, incluindo
especialização, mestrado e doutorado, com 55,99%, seguido pelo fundamental incompleto, 13,96%. Os que
possuem nível médio completo: 10,84%. Analfabetos na região representam 0,32%.
Quanto à ocupação remunerada, o setor que mais se destacou na cidade foi a Administração Pública, 34,15%,
seguidos pelo Comércio, 20,56% e Comunicação e Informação, 10,07%. Do contingente de trabalhadores, segundo
a posição na ocupação, predominam os empregados: 46,12%. Em seguida, encontra-se a categoria de Serviço
Público e Militar que representa 23,27%, e autônomo, com 17,82%.
A renda domiciliar média apurada foi da ordem de R$ 12.598,00, o que corresponde a 14,32 Salários Mínimos
(SM), e a renda per capita foi de R$ 4.736,75 (5,38 SM).

2.3.1.3. Lago Sul - RA XVI
A Região Administrativa está dividida em Setores de Habitação Individual Sul, de Mansões Urbanas Dom Bosco,
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, Base Aérea de Brasília e a Fazenda Experimental Água Limpa da
Universidade de Brasília.
Hoje, a PDAD/2016 contabilizou para o Lago Sul uma população urbana estimada em 29.346 habitantes. Desse
total de habitantes, 46,51% estão na faixa etária de 25 a 59 anos. Os idosos, acima de 60 anos, são 34,02%. A
população de zero a 14 anos totaliza 9,25%.
No Lago Sul, a totalidade dos domicílios conta com o fornecimento de energia elétrica pela rede geral, 99%, com
abastecimento de água, e 96%, com serviço de coleta de lixo. O número de domicílios urbanos estimados é de
9.491 e, considerando a população urbana estimada, a média de moradores por domicílio urbano é de 3,09
pessoas.
Quanto ao nível de escolaridade da população, 68,59%, concentram-se na categoria dos que têm nível superior
completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado, seguida pelo fundamental incompleto, 8,47%. Os que
possuem médio completo são 8,34%.
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No que diz respeito à ocupação remunerada, o setor que mais se destacou na cidade foi a Administração pública
federal e distrital, 38,05%, seguido pelo Comércio, 12,30% e de Serviços pessoais, 9,59%. Do contingente de
trabalhadores, segundo a posição na ocupação, predomina a categoria dos empregados, 36,33%. Em seguida,
encontra-se a categoria de Serviço público e militar com 30,47%. Os Autônomos representam 17,74%.
No Lago Sul, concentram-se as maiores rendas per capita do Distrito Federal e o maior número de piscinas por
habitante do Distrito Federal. A renda domiciliar média apurada foi da ordem de R$ 23.591,00, o que corresponde
a 26,81 Salários Mínimos (SM), e a renda per capita, de R$ 8.117,53 (9,22 SM).

2.3.1.4. Paranoá - RA VII
A Vila Paranoá originou-se do acampamento dos pioneiros que trabalhavam na construção da Barragem do Lago
Paranoá em 1957. Após o término da obra, os pioneiros permaneceram no local e outros imigrantes ocuparam a
área próxima à antiga vila.
Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada no Paranoá é de 48.020 habitantes. Desse total,
25,64% estão na faixa etária de 25 a 39 anos, 21,42% situam-se na faixa de 40 e 59 anos, enquanto na faixa de 15
a 24 anos, foram encontrados 18,71%, e os idosos, acima de 60 anos, somam 12,03%. População de zero a 14
anos totaliza 22,08%.
Ruas asfaltadas, iluminação pública, calçadas, meios-fios e rede de águas pluviais estão presentes na quase
totalidade dos domicílios, assim como o abastecimento de água pela rede geral e o fornecimento de energia
elétrica e esgotamento sanitário. O número de domicílios urbanos estimados é de 13.349 e, considerando a
população urbana estimada, a média de moradores por domicílio urbano é de 3,60 pessoas.
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm ensino fundamental
incompleto, 43,94%, seguido pelo médio completo, 18,29%. Os que possuem nível superior completo - inclusive
mestrado doutorado e especialização - representam 4,87%. Analfabetos na região representam 4,03%.
A população ocupada está concentrada essencialmente no comércio e nos serviços gerais e menos de ¼ trabalha
na própria região. No que diz respeito à ocupação remunerada, o setor Serviços absorve 89,08% dos ocupados,
sendo 38,23% no Comércio, 16,57% nos Serviços Gerais, 10,05% nos Serviços Domésticos e apenas 9,63% na
administração pública. A Construção Civil representa 9,92%.
A renda domiciliar média apurada na pesquisa é considerada baixa, da ordem de R$ 2.691,78, o que corresponde
a 3,42 salários mínimos (SM), e a renda per capita foi de R$ 866,48 (1,10 SM).
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2.3.1.5. Itapoã - RA XXVIII
A Região Administrativa do Itapoã está localizada próximo ao Paranoá. Essa é uma das regiões de criação mais
recente do Distrito Federal e, portanto, ainda não consolidada.
Segundo os dados da PDAD 2015, a população urbana estimada de Itapoã é de 68.587 habitantes. Desse total,
44,72% estão na faixa etária de 25 a 59 anos, os idosos, acima de 60 anos, são 5,75%. A população de zero a 14
anos totaliza 28,19%.
A totalidade dos domicílios conta com fornecimento de energia elétrica pela rede geral, 99% são atendidos com
iluminação pública e 96% com o abastecimento de água. A rede geral de esgoto atende a 87% dos moradores. O
número de domicílios urbanos estimados é de 17.936 e, considerando que a população urbana estimada é de
68.587, a média de moradores por domicílio urbano é de 3,82 pessoas.
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm nível fundamental
incompleto, 46,97%, seguida pelos que possuem nível médio completo, 16,26%. Os que possuem ensino superior
completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado, são 4,71%. Analfabetos na região representam 2,25%.
No que diz respeito à ocupação remunerada, os setores que mais se destacaram foram Comércio, 31,65%,
Serviços Gerais, 20,76% e Serviços Domésticos, 10,38%. Do contingente de trabalhadores, segundo a posição na
ocupação, predominam os empregados, 62,29%. Em seguida, encontra-se a categoria dos autônomos que
representa 27,33%.
A renda domiciliar média apurada é da ordem de R$ 2.571,79, o que corresponde a 3,26 Salários Mínimos (SM), e
a renda per capita mensal é de R$ 702,38 (0,89 SM).

2.3.1.6. Varjão - RA XXIII
O início do povoamento da Vila Varjão surgiu na década de 1960, com a chegada das primeiras famílias que vieram
desenvolver atividades agrícolas. Inserida até então no espaço geográfico da Região Administrativa do Lago Norte,
por meio da Lei nº 3.153/2003, a Vila Varjão tornou-se a XXIII Região Administrativa do Distrito Federal. O Varjão
localiza-se no extremo sudoeste do Setor Habitacional Taquari – SHTQ, próximo ao Setor de Mansões do Lago
Norte.
A população urbana estimada do Varjão é de 9.215 habitantes. Desses, 45,60% estão na faixa etária de 25 a 59
anos, os idosos, acima de 60 anos, são 4,45%. A população de zero a 14 anos totaliza 25,22%. A PDAD 2015
contabilizou um total estimado de 2.499 domicílios urbanos no Varjão e, considerando que população urbana
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estimada, a média de moradores por domicílio urbano é de 3,68 pessoas. Ruas asfaltadas, meios-fios e iluminação
pública estão presentes na quase totalidade dos domicílios, assim como a rede geral de esgoto. Já o abastecimento
de água pela rede geral, o fornecimento de energia elétrica e a coleta do lixo estão universalizados.
Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm nível fundamental
incompleto, 48,24%, seguida pelo médio completo, 18,70%. Os que possuem ensino superior completo, incluindo
especialização, mestrado e doutorado, são 2,56%. Analfabetos na região representam 1,25%.
No que diz respeito à ocupação remunerada, o setor que mais se destacou na cidade foi o Comércio, 33,82%,
Serviços Gerais, 18,64% e os serviços domésticos, 16,82%. A Construção Civil representa 14,29%. Do contingente
de trabalhadores, segundo a posição na ocupação, predominam os empregados, 58,63%. Em seguida, encontrase a categoria por conta própria (autônomo) que representa 33,77%. Os empregadores são pouco
representativos, 1,93%.
A renda domiciliar média mensal apurada foi da ordem de R$ 2.274,48, o que corresponde a 2,89 Salários Mínimos
(SM), e a renda per capita mensal foi de R$ 627,81 (0,80 SM).

2.4. Caracterização ambiental
Para a elaboração da caracterização ambiental da Orla do Lago Paranoá foram levantadas informações acerca de
unidades de conservação e dos aspectos físico-territoriais do diagnóstico do Zoneamento Ecológico-Econômico
do DF - ZEE relativamente à poligonal de abrangência deste documento.

2.4.1. Áreas de Preservação Permanente
A região está situada na bacia do Lago Paranoá. Ao longo dos cursos d’água, das nascentes e do Lago Paranoá
delimitam-se as Áreas de Preservação Permanente - APP, definidas no art. 4º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de
maio de 2012, que dispõe sobre o Código Florestal Brasileiro.
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Figura 5 - APP do Lago Paranoá e de cursos d’água

2.4.2. Unidades de Conservação
Apresentam-se a seguir as interfaces da área objeto desta caracterização com unidades de conservação instituídas
no território do Distrito Federal, particularmente com relação à Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto
Central, à APA do Lago Paranoá, aos Parques e Áreas de Relevante Interesse Ecológico - ARIE limítrofes ao Lago
Paranoá.
A área está inserida na APA do Lago Paranoá e parte na APA do Planalto Central.
A Área de Proteção Ambiental (APA) – APA do Planalto Central constitui unidade de conservação federal, e teve o
seu Plano de Manejo aprovado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio por meio
da Portaria nº. 28, de 17 de abril de 2015.
A APA do Planalto Central tem interferência com porções da Zona de Uso Sustentável, Zona de Conservação da
Vida Silvestre e Zona Urbana, da APA do Lago Paranoá.
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Figura 6 - Zoneamento da APA do Lago Paranoá

A Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá, abrangendo uma superfície aproximada de 16.000 hectares,
foi criada pelo Decreto nº 12.055, de 14 de dezembro de 1989, e seu zoneamento ambiental foi revisto por meio
do Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012 (Figura 6).

Zonas
Subzona
Ocupação
Consolidada

Características
de

a) Subzona de Ocupação Consolidada do Lago - ZOCL: composta pelo Lago Sul e Lago Norte;
b) Subzona de Ocupação Consolidada de Brasília - ZOCB: incluída na Área tombada do Conjunto
Urbanístico de Brasília, inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, com ocupação
consolidada regularizada ou em vias de regularização e características eminentemente urbanas.

Subzona
de
Ocupação Especial

a) Subzona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental - ZOEIA: tem o objetivo de disciplinar a
ocupação de área contígua às Subzonas de Conservação e Preservação da Vida Silvestre, a fim de
evitar atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos
ecossistemas e demais recursos naturais desta, sendo esta Subzona destinada ao uso residencial.
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Subzona
de
Conservação da Vida
Silvestre

b) Subzona de Ocupação Especial do Bananal - ZOEB: composta pela porção localizada entre a
DF-009 e a DF-007, sendo destinada ao uso institucional ou comercial com baixa densidade;
c) Subzona de Ocupação Especial do Taquari - ZOET: composta pela região ao norte da APA do
Lago Paranoá, localizada na região administrativa do Lago Norte, entre o Trecho 1 do Setor
Habitacional Taquari, inclusive, e a Área de Proteção de Manancial do Taquari, exclusive, sendo
destinada a ocupações por meio de usos residencial, uni e multifamiliar, institucional, comercial e
industrial não poluente;
d) Subzona de Ocupação Especial do Paranoá - ZOEP: área urbana consolidada do Paranoá e área
destinada à expansão do Paranoá por meio de usos institucionais, residenciais, comerciais e
industriais não poluentes;
e) Subzona de Ocupação Especial do Varjão - ZOEV: área urbana consolidada do Varjão, onde
serão permitidos usos institucional, residencial e comercial, vedado qualquer adensamento
populacional por força de licenciamento.
Composta pelas Unidades de Conservação de Proteção Integral já instituídas e criadas pelo
presente decreto no interior da APA do Lago Paranoá, pelas áreas de preservação permanente
provenientes de nascentes, de cursos d’água, do Lago Paranoá e Lagoa do Jaburu, além da área
de proteção de manancial do Taquari e das áreas com restrições físico-ambientais provenientes
de declividades acima de 30%, sendo esta Subzona destinada à preservação dos recursos
ecológicos, genéticos e da integridade dos ecossistemas;
Composta por áreas que ainda preservam vegetação nativa significativa, pelas áreas com
declividade entre 10% e 30%, além das Unidades de Conservação de uso sustentável, dos
parques ecológicos e de uso múltiplo, sendo esta Subzona destinada à conservação dos recursos
naturais e à integridade dos ecossistemas, permitido o uso sustentável;

Subzona
de
Ocupação Especial de
Interesse Ambiental

Tem o objetivo de disciplinar a ocupação de área contígua às Subzonas de Conservação e
Preservação da Vida Silvestre, a fim de evitar atividades que ameacem ou comprometam efetiva
ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e demais recursos naturais desta, sendo esta
Subzona destinada ao uso residencial.

Subzona do Espelho
D´Água e Lagoa do
Jaburu

Corresponde ao espelho d’água do Lago Paranoá.

Subzona
de
Preservação da Vida
Silvestre

Para a definição do zoneamento da APA foram adotados, dentre outros, princípios15 relacionados a proteger e
recuperar as Áreas de Preservação Permanente – APP, com especial atenção, para as provenientes do Lago Paranoá;
incentivar a utilização do potencial turístico do Lago Paranoá como patrimônio ambiental, paisagístico e cultural do
Distrito Federal; promover a dinamização e popularização do Lago Paranoá como espaço de lazer; promover o resgate
e qualificação dos espaços de acesso ao Lago Paranoá; manter e melhorar a qualidade ambiental do Lago Paranoá e
respectivas margens, tomando-o como referência da qualidade e equilíbrio ambiental da bacia hidrográfica; preservar a
fauna e flora remanescentes às margens do Lago Paranoá e dos respectivos tributários; disponibilizar o Lago Paranoá
ao uso da população do Distrito Federal, garantindo-se o acesso público e revertendo a tendência de privatização do
espelho d’água e respectivas margens, atualmente em curso.

15

Decreto nº 33.537, de 14 de fevereiro de 2012, artigo 2º, § 3º, incisos I, X, XI, XII, XIII e XVII. Diário Oficial do Distrito Federal, ano XLIII,
Suplemento ao nº 237, Brasília, 23 de novembro de 2012, pp. 1-2.
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A Zona de Ocupação Consolidada engloba a Subzona de Ocupação Consolidada do Lago – ZOCL, composta pelo
Lago Sul e Lago Norte e a Subzona de Ocupação Consolidada de Brasília – ZOCB, incluída na Área tombada do
Conjunto Urbanístico de Brasília, inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, com ocupação consolidada
regularizada ou em vias de regularização e características eminentemente urbanas.16
As Áreas de Interesse Turístico e de Lazer17 constituem Áreas de Interesse Especial no zoneamento ambiental da
APA do Lago Paranoá, incluindo as áreas no entorno do Lago Paranoá já utilizadas para esta finalidade ou que possuem
relevante potencial turístico, além dos Pontos de Atração da Península Norte, a orla do Lago Paranoá foi considerada
também como de relevante potencial turístico.
A orla do Lago Paranoá faz interface com 4 áreas de Relevante Interesse Ambiental e 9 Parques conforme mostra
figura a seguir:

16

Idem, artigo 2º, inciso III, alíneas a e b. Diretrizes de uso no artigo 13.

17

Idem, artigo 16.
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Figura 7 - Unidades de Conservação limítrofes ao Lago Paranoá (Fonte: SITURB)

2.5. Síntese das Diretrizes Urbanísticas, Paisagísticas e Ambientais
As diretrizes urbanísticas, paisagísticas, arquitetônicas e conceituais, para as áreas selecionadas e identificadas
para o desenvolvimento deste Masterplan, trazem a caracterização de uso, ocupação e preservação ambiental.
A caracterização de uso, ocupação e preservação ambiental, e respectivas diretrizes urbanísticas, paisagísticas,
arquitetônicas e conceituais, tem origem e se fundamenta na síntese das normativas existentes, urbanísticas e
ambientais, que possibilitaram a identificação das áreas de interesse, tanto para intervenção quanto para
preservação ambiental. Desse modo, o zoneamento, as diretrizes e os objetivos dispostos nos diferentes
instrumentos relativos à APA do Lago Paranoá e ao seu espelho d’água, forneceram a base para a identificação
das áreas, objeto do Masterplan, passíveis de receber estruturas físicas, atividades esportivas, culturais, de lazer e
turísticas de uso público, relacionadas à orla (Área de Preservação Permanente/Zona de Preservação da Vida
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Silvestre-APP/ZPVS, Zona de Conservação da Vida Silvestres-ZCVS e Zona de Ocupação Consolidada-ZOC) e ao
espelho d’água do lago, particularmente, o Zoneamento da APA do Lago Paranoá e seu Plano de Manejo.
Dentre as diversas especificações e caracterização previstas, destacam-se:
▪

O Zoneamento da APA do Lago Paranoá, onde estão relacionadas as diversas Zonas e Subzonas que
constituem essa região;

▪

O Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá, que complementa as informações necessárias no que se
refere ao desenvolvimento e incremento das atividades turísticas e de lazer na região.

▪

As Diretrizes para as Unidades de Conservação – UC que apresentam as unidades de conservação e
parques situados na orla com seus respectivos instrumentos de criação e objetivos.

▪

As Diretrizes para Mobilidade no espelho d’água do Lago Paranoá que caracterizam os diferentes modais
que podem ser utilizados pelo Masterplan, estimulando a integração intermodal.

▪

As Diretrizes Urbanístico-Paisagísticas gerais e específicas que identificam áreas, com diferentes
características, passíveis de receber intervenção. As diretrizes específicas baseiam-se nas orientações
dispostas no Zoneamento da APA do Lago Paranoá e seu Plano de Manejo, quanto aos usos e atividades
propostos.

O Zoneamento Ambiental da APA do Lago Paranoá, divide seu território em zonas e subzonas de manejo, das
quais são apresentadas abaixo, aquelas de interesse direto do Masterplan, e as diretrizes gerais e específicas
estabelecidas para cada uma delas, além de outros aspectos relevantes ao desenvolvimento das diferentes fases
de projeto.
Zona de Vida Silvestre
A Subzona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS é composta pelas Unidades de Conservação de Proteção
Integral já instituídas no interior da APA do Lago Paranoá, pelas áreas de preservação permanente-APP
provenientes de nascentes, de cursos d’água, do Lago Paranoá e Lagoa do Jaburu, além da área de proteção de
manancial do Taquari e das áreas com restrições físico-ambientais provenientes de declividades acima de 30%,
sendo esta Subzona destinada à preservação dos recursos ecológicos, genéticos e da integridade dos
ecossistemas.
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A Subzona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS é composta por áreas que ainda preservam vegetação nativa
significativa, pelas áreas com declividade entre 10% e 30%, além das Unidades de Conservação de uso sustentável,
dos parques ecológicos e de uso múltiplo e de áreas de relevante interesse ecológico, sendo esta Subzona
destinada à conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas, permitido o uso sustentável.
Zona de Ocupação Consolidada
A Subzona de Ocupação Consolidada do Lago – ZOCL é composta pelos Lagos Sul e Norte, áreas públicas e
privadas.
A Subzona de Ocupação Consolidada de Brasília - ZOCB inclui a Área tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília,
inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, com ocupação consolidada e características eminentemente
urbanas, áreas públicas e privadas.
Zona do Espelho d’Água do Lago – ZEA, correspondente ao espelho d’água do Lago Paranoá.
Para cada uma das subzonas o Decreto nº 33.537/2012 define diretrizes gerais e específicas, conforme sintetizado
abaixo.
Na Subzona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS devem ser assegurados usos compatíveis com a preservação
da biodiversidade dos ecossistemas naturais existentes e as seguintes diretrizes específicas de uso: (i) área
prioritária para compensação ambiental, compensação florestal e reflorestamento com espécies nativas; (ii)
incentivo à recuperação das áreas degradadas, por meio de parcerias entre a população e os órgãos ambientais
competentes; (iii) recuperação de solos expostos por meio do plantio de espécies nativas.
Na ZPVS devem ser removidas as ocupações irregulares existentes.
Na Subzona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS, são admitidos usos moderados e sustentáveis da biota,
regulados de modo a assegurar a conservação dos ecossistemas naturais, segundo as seguintes diretrizes
específicas: (i) quaisquer atividades que modifiquem o meio natural ficam condicionadas ao licenciamento
ambiental pelo órgão competente; (ii) incentivo à implantação de infraestrutura básica para o turismo ecológico,
educação ambiental e pesquisa, com a devida anuência dos órgãos ambientais competentes; (iii) implantação, nos
parques de uso múltiplo, de infraestrutura para o desenvolvimento de atividades recreativas, culturais, esportivas,
educacionais e artísticas; (iv) recuperação das áreas por meio do plantio de espécies nativas.
A Subzona de Ocupação Consolidada do Lago – ZOCL tem as seguintes diretrizes específicas de uso: (i) atividades
e empreendimentos nessa Subzona devem favorecer a recarga natural e artificial de aquíferos; (ii) resgate e
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recuperação ambiental da orla do Lago Paranoá, quando pública; (iii) disciplinamento do uso e ocupação privados
das áreas públicas; (iv) desenvolvimento de atividades de lazer e turismo na orla do Lago Paranoá.
A Subzona de Ocupação Consolidada de Brasília - ZOCB, deve se (i) submeter às normas próprias da Área Tombada
do Conjunto Urbanístico de Brasília; (ii) ter compatibilidade com a ocupação consolidada; e (iii) constituir-se com
característica eminentemente urbana.
As ocupações na Zona de Ocupação Consolidada - ZOC devem seguir legislação específica de controle,
licenciamento, restrição e compensação ambiental pelos órgãos competentes.
A Zona do Espelho d’Água – ZEA regida por legislação específica, conforme Decisão nº 01, de 10 de março de 2014,
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá.
O Zoneamento da APA do Lago Paranoá traz ainda as Áreas de Interesse Especial, que incluem as Áreas de
Interesse Turístico e de Lazer, compostas por áreas no entorno do Lago Paranoá já utilizadas para esta finalidade
ou que possuem relevante potencial turístico, além dos Pontos de Atração da Península Norte, sendo a orla do
Lago Paranoá considerada de relevante potencial turístico.
As diretrizes específicas de uso indicadas para as Áreas de Interesse Turístico e de Lazer, incluem a (i) revitalização
e implantação das áreas de grande potencial, inclusive as já utilizadas para esta finalidade; a (ii) implantação de
infraestruturas de turismo e de lazer.
No que se refere, sinteticamente, às Diretrizes Urbanístico-Paisagísticas é estabelecido que as áreas das unidades
de conservação sobrepostas à APA do Lago Paranoá, como Parques e ARIE (ZCVS), devem ter suas propostas
compatibilizadas aos objetivos das unidades de conservação e aos comandos de seus respectivos Planos de
Manejo, existentes ou à legislação ambiental, em geral, sendo definidos como princípios e elementos para o
Masterplan que devem estar presentes em toda a orla:
− Integração de toda a orla dos Lagos Sul e Norte (SHIS, SHIN) a partir de pistas e/ou trilhas para
pedestres e ciclistas, com 5m 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 escriturados,
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;
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− 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;
− 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.
A definição das diretrizes específicas se baseia nas orientações dispostas no Zoneamento da APA do Lago Paranoá
e seu Plano de Manejo, quanto aos usos e atividades propostos.
Os parques urbanos, que correspondem à ZCVS, devem receber infraestrutura para o desenvolvimento de
atividades recreativas, culturais, esportivas, educacionais e artísticas; e os espaços livres de uso público devem ser
destinados ao desenvolvimento de atividades de lazer e turismo na orla do Lago Paranoá (ZOC). Essas áreas,
também devem ser destinadas à implantação de circuito gastronômico, incluindo restaurantes panorâmicos,
marinas públicas e terminais de transporte lacustre.
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3. CONCEITOS, PREMISSAS E DIRETRIZES GERAIS DO MASTERPLAN

3.1. Diretrizes Gerais
Aqui são destacadas as diretrizes gerais adotadas no Masterplan:

•

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 pistas e/ ou trilhas para pedestres
e ciclistas, com 5m 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 pista 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 das pistas e trilhas;

•

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;

•

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;
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•

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
Complementarmente às diretrizes Urbanístico-Paisagísticas, às diretrizes de mobilidade e aos princípios e
elementos de projeto, o Masterplan sintetiza um conjunto de premissas que embasam o partido do projeto,
conforme exposto abaixo:
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 em curto, médio e 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 deve prever a possibilidade de criação
de corredores ecológicos contribuindo para a evolução adequada da flora e fauna da região;

4.

Utilizar 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;

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 não seja prejudicial ao meio ambiente. Algumas
árvores já adultas, além do potencial paisagístico, garantem sombra em boa parte dos espaços livres e
podem servir como indutoras de ocupação em 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 caminhada 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;
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8.

Criar 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 interferência em áreas
ambientalmente sensíveis. A adoção de uma arquitetura modular tem a intenção de promover identidade
visual às áreas de intervenção.
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4. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

4.1. Mobilidade

4.1.1. Acessos
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 em curto,
médio e longo prazos em termos de sistema viário, transporte coletivo e mobilidade urbana.
Após a desobstrução das áreas na Orla do Paranoá, seu uso só acontecerá de forma intensa e democrática a partir
do momento em que seja garantido o acesso a essas áreas.
Este Plano de Uso e Ocupação propõe estratégias que podem ser implantadas ao longo do tempo, sendo essencial
na primeira etapa de execução, os acessos demarcados na planta geral (Anexo I) e como sugere o diagrama abaixo:
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Figura 8 - Mapa geral de acessos

Embora existam importantes vias estruturadoras ao longo dos bairros, o parcelamento urbano dos Lagos Norte e
Sul e do Plano Piloto apresentam baixa capilaridade transversal, com poucas vias de conexão da Via L4, da Estrada
Parque Península Norte (EPPN) e da Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) com a beira do lago.
Mesmo alterando a localização ou acrescentando pontos de ônibus, dificilmente as linhas adentrarão o
parcelamento em direção à orla, pois não existe sistema viário ou o caminho é interrompido e tortuoso.
Sendo assim, é importante a diretriz de configuração de novas ligações, em especial não motorizadas, o que
abreviaria os tempos de deslocamento a pé (30min em média) e em bicicleta (15min).
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Nesse sentido, como estratégia de ocupação inicial, é necessária a demarcação dos acessos principais à Orla.
Esses pontos atenderão, principalmente, usuários de outras localidades, que chegarão via transporte público,
bicicleta ou transporte individual motorizado. Dessa forma, é necessário que o projeto de ocupação leve em
consideração esses fatores e que disponha da infraestrutura necessária para atender a essa demanda. Para isso,
o Masterplan prevê um conjunto de artefatos construídos que configuram uma praça de acesso contendo um
ponto de ônibus, bicicletário, plataforma para aluguel de bicicletas compartilhadas, placa de localização, totem de
iluminação e estacionamento. Dependendo da área disponível pode conter também equipamento de apoio
(quiosque com lanchonete, banca de revistas, sanitário, etc.) e/ou equipamentos de esporte e lazer.

Figura 9 - Praças de Acesso - Ocorre em diversos locais do lago norte e lago sul onde já existem locais de acesso ao lago. Usos
associados sugeridos: bike sharing/ bicicletários, totem de iluminação, ponto de ônibus/linha turismo e estacionamentos. Paisagismo
baseado em espécies de mata galeria, cerrado e mata seca.

No Lago Sul, além das pistas, trilhas e acessos propostos, o ingresso às áreas de orla poderá acontecer, também,
pelas bordas dos seguintes cursos d’água: Córrego Mata Gado e Córrego Cabeça de Veado (Parque Ecológico
Garça Branca); Córrego Canjerana (Parque Ecológico Canjerana); Córrego das Antas (Parque Ecológico das
Copaíbas); e Córrego Manoel Francisco (Parque Ecológico Dom Bosco). É proposto como etapa inicial de
implantação, que sejam desobstruídas as áreas públicas ao fundo dos lotes localizados junto das matas para
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permitir o acesso pelas bordas dos cursos d’água a partir do sistema viário existente, principalmente a partir da
EPDB no Lago Sul.
Essa estratégia, ao mesmo tempo que garante acesso à borda do Lago, proporciona a preservação e proteção
adequada às APP que contemplam esses corpos d’água.

Figura 10 - Acessos via borda de APP

Para etapas posteriores de projeto e implantação são indicados, ainda, acessos secundários (do ponto de vista da
hierarquia espacial), de forma a que se aproveitem as passagens existentes hoje obstruídas, nas pontas de picolés
(Figura 11) e pelos fundos de conjuntos de lotes, em áreas públicas, bem como daquelas eventualmente
desocupadas. Esses acessos deverão ser qualificados paisagisticamente, com passeios, iluminação, implantação
de ciclovias e arborização adequada ao local, levando em consideração as espécies existentes.

46

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Figura 11 - Acessos ponta de picolé

Do mesmo modo, também em etapa posterior, deve ser estudada a desobstrução de fundos de lotes (Figura 12),
localizados nas vias perpendiculares à EPPN que dão acesso às QL e a lotes comerciais e institucionais nas EQL,
que atualmente ocupam áreas públicas irregularmente. A localização desses pontos deve ser submetida a estudos
futuros, quando do detalhamento de áreas específicas.
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Figura 12 - Acessos pela EQL

Para o longo prazo, é proposta a total desobstrução das áreas públicas das QL, hoje caracterizadas como fundos
de lotes, ou áreas públicas não desobstruídas, além daquelas de APP, que se encontram ocupadas irregularmente
por residências, junto à orla.
A consolidação do Projeto Orla Livre somente se dará de forma sustentável e consistente a partir da apropriação
desses espaços pelos usuários locais, que habitam a vizinhança. Implantadas as áreas de lazer na Orla, crescerá a
demanda de uso e consequentemente a necessidade de mais acessos em escala local, seja a partir das pontas de
picolé ou pelas áreas públicas, hoje ajardinadas e ocupadas por particulares.

4.1.2. Percursos e Conexões
Garantir continuidade dos percursos peatonais e ciclísticos paralelamente à linha d’água. Essa premissa de projeto
promove o acesso com conforto a variadas distâncias para o pedestre e o ciclista, com potencial de manter a
vitalidade diuturna em certas áreas da orla. Além da continuidade, é importante conectar esse percurso ao sistema
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de transporte e cicloviário existente, de forma a entender o percurso como parte do sistema de mobilidade e não
apenas como circuito de lazer.

Figura 13 - Mapa traçado rede cicloviária

É, então, proposto um percurso dividido em dois trechos: Circuito Lago Sul, com aproximadamente 19 Km de
extensão, que vai da ponte das Garças até a Ermida Dom Bosco, incluindo trecho da QL6 a QL4; e Circuito Lago
Norte, com cerca de 18 Km, saindo do Deque Norte, no Plano Piloto passando pela QL2, e percorrendo toda a
Península Norte.

Circuito Lago Sul
Esse circuito se inicia pela cabeceira nordeste da ponte das Garças, ainda no Plano Piloto, onde é proposto um
terminal intermodal. Como dispositivo de acesso direto de pedestres e ciclistas a partir do Plano Piloto ao Lago
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Sul é proposta uma passarela, paralela à Ponte das Garças, garantindo a travessia de pedestres e ciclistas,
marcando o início do Circuito Sul. Esta passarela-deque não impedirá a passagem de embarcações.
Por um lado, integra-se ao traçado proposto para a Península dos Ministros e QL10 e ARIE do Bosque, passando
pelo Pontão do Lago Sul, que hoje é um ponto de atração consolidado na Orla, promovendo um incremento do
movimento nesta região, chegando ao Parque Ecológico Dom Bosco. Por outro, desenvolve-se em direção à QL6
e à QL4.
Em eventual caso de impossibilidade de desobstrução, em curto prazo, de alguma área pública, o plano propõe
desvios sobre a água, caso das embaixadas e residências oficiais do Governo Federal.

Figura 14 - Circuito Lago Sul

Circuito Lago Norte
No Lago Norte o percurso se inicia no Deque Norte, no Plano Piloto, com passagem sob a Ponte do Bragueto,
garantindo, a exemplo do Circuito Lago Sul, conexão com a Asa Norte do Plano Piloto.
Em casos específicos é proposto desvio pelo sistema viário existente: Clube do Congresso e Hospital Sarah
Kubitscheck, identificada impossibilidade de passagem pela área interna desses dois lotes.
Nas demais áreas de intervenção, no Plano Piloto e no Setor de Mansões do Lago Norte a conexão entre as áreas
de intervenção deve ser feita pelo sistema viário existente, qual seja: L4 Sul e Norte no Plano Piloto; e Estrada
Parque Paranoá (EPPR) no Setor Mansões do Lago Norte.
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Os trechos de trilha a serem implantados na borda do lago deverão seguir o traçado proposto na planta geral
(Anexo III). O traçado poderá ser ajustado caso, no momento de detalhamento, seja identificada interferência com
redes de infraestrutura existente, arborização ou outros elementos. Em caso de necessidade de alteração das
rotas, evitar desvios bruscos no traçado.

Figura 15 - Circuito Lago Norte

4.1.3. Transporte
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.
A linha de ônibus proposta (Figura 16) deve se integrar a rede de transporte coletivo existente, de forma a que
seja possível a baldeação entre linhas que vêm das cidades satélite ou da plataforma rodoviária.
A capacidade da linha e o itinerário deverão passar por estudos aprofundados a serem realizados por equipe
técnica especializada no tema.
Em fase inicial de implantação, podem ser estudadas adaptações no itinerário de linhas existentes e pontos de
parada, a fim de permitir ingresso nos principais pontos de acesso à Orla do Lago Paranoá.

51

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Figura 16 - Mapa linha de ônibus

É proposto também um sistema aquaviário de transporte com possibilidade de conexões intermodais: bicicleta,
ônibus, carro e embarcação.
A capacidade da linha e dimensionamento do itinerário deverão passar por estudos aprofundados a serem
realizados por equipe técnica especializada no tema.
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Figura 17 - Mapa transporte lacustre

Para a devida integração entre modais são propostos terminais intermodais. Cada estação intermodal contará no
mínimo com: ponto de parada de ônibus, estacionamento, bilheteria, sanitários, vestiários, paraciclos e
bicicletários e estações de bicicletas compartilhadas.
A trilha proposta, além de proporcionar um percurso contínuo na borda do Lago, e promover a conexão entre os
diversos pontos de atração da orla, deve, também, se articular com a rede cicloviária instalada ou projetada, com
o transporte púbico e com o sistema viário existentes.
Devido ao apelo turístico e de lazer do Projeto Orla Livre, o Masterplan propõe a implantação de uma rede de
bicicletas compartilhadas com estações integradas a outros modais de transporte. Essa estratégia garante que o
usuário possa percorrer grandes distâncias em menor tempo sem precisar ter uma bicicleta particular, o que
democratiza a possibilidade de percurso para usuários oriundos de outras localidades, principalmente nos locais
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onde os pontos de ônibus ficam distantes dos acessos à Orla. Essa estratégia permite também que o usuário não
necessite voltar sempre ao ponto de partida, o que aumenta as possibilidades de apropriação de diferentes áreas
da Orla.

Figura 18 - Mapa transporte integrado
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4.2. Uso e Ocupação
4.2.1. Estratégias de ocupação para áreas invadidas
Reintegrar ao poder público as áreas não contidas nos lotes registrados.
Essa diretriz se refere ao remanescente de áreas invadidas na orla, após a remoção na faixa dos 30m da APP. Para
implementação do Plano de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá – Masterplan em sua plenitude, a
reintegração dessas áreas é primordial e pode ser realizada ao longo do tempo, conforme avance a implantação
dos projetos em áreas específicas.
No que se refere a áreas fora do perímetro de intervenção deste Masterplan, deve ser avaliada a necessidade de
novos ingressos à orla, em estudos futuros. Isto se refere tanto às passagens previstas nas pontas de picolés,
quanto às áreas públicas localizadas nos fundos, entre conjuntos de lotes.

4.2.2. Estratégias de Ocupação na Orla
Nos seus cerca de 110 Km de extensão, a Orla do Lago Paranoá apresenta uma série de configurações espaciais,
seja pela variação na declividade do terreno, vegetação e arborização existente ou distância entre lotes e borda
do Lago. Isso se deve em parte ao desenho urbano das áreas residenciais norte e sul, contíguas à linha d’água.
Foram identificadas áreas, com diferentes características, passíveis de receber intervenção. Essas áreas
compreendem espaços públicos, em sua maioria ocupados irregularmente, parques urbanos e Unidades de
Conservação (parques ecológicos, áreas de relevante interesse ecológico).
A definição das diretrizes específicas se baseia nas orientações dispostas no Zoneamento da APA do Lago Paranoá
e seu Plano de Manejo, quanto aos usos e atividades propostos.
Os parques urbanos, que correspondem à ZCVS, devem receber infraestrutura para o desenvolvimento de
atividades recreativas, culturais, esportivas, educacionais e artísticas; e os espaços livres de uso público devem ser
destinados ao desenvolvimento de atividades de lazer e turismo na orla do Lago Paranoá (ZOC). Essas áreas,
também devem ser destinadas à implantação de circuito gastronômico, incluindo restaurantes panorâmicos,
marinas públicas e terminais de transporte lacustre.
Com base nessas orientações, na análise das características das áreas disponíveis para intervenção, nos princípios
e elementos que regem o Masterplan da Orla Livre, citados acima, foram estabelecidas diretrizes específicas para
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áreas selecionadas localizadas junto à orla do Lago Paranoá. Essas áreas se situam na orla do Plano Piloto de
Brasília, com característica eminentemente urbana, e na orla dos Lagos Sul e Norte (SHIS, SHIN), que, considerando
dimensões e facilidade de acesso, recebem indicação de uso e ocupação mais intensos ou menos intensos,
sempre respeitada sua inserção em área residencial.
No Plano Piloto boa parte desse perímetro é ocupado por lotes de clubes, hotéis ou outras propriedades
particulares, como previsto no plano de Lucio Costa, embora sem apresentar proposta de desenho. Nesse trecho
restam apenas algumas áreas, isoladas e desconectadas entre si, que proporcionam acesso público à linha d’água.
A mesma situação se repete nas áreas contíguas a EPPR, no Lago Norte, onde o setor de Mansões do Lago ocupa
boa parte do perímetro.
Para essas áreas, como diretrizes de ocupação gerais, além dos projetos existentes em fase de implantação ou já
implantados, é proposta a revitalização dos espaços livres públicos e estacionamentos, podendo receber deques
e a implantação de parques urbanos.
Nos Lagos Norte e Sul, o desenho de urbanização e loteamento proposto por Lúcio Costa se apresenta como um
arquipélago de lotes ilhados entre áreas livres. Na borda do lago esse desenho gerou uma imensa variedade de
configurações espaciais – tembém pelas transformações promovidas pelos que se apropriaram dessas áreas entre os lotes na ponta do picolé e a linha d’água, e dois aspectos são essenciais para a caracterização dessas
áreas: sua topografia e a distância entre alinhamento de lote e borda do Lago.
Para ocupação dessas áreas são propostas algumas estratégias que levam em consideração, principalmente, o
espaço disponível entre lotes e linha d’água. São soluções genéricas que podem se repetir em diferentes trechos
da Orla.
São faixas de terra estreitas, localizadas em área eminentemente residencial, que apresentam dificuldade de
acesso, e devem receber apenas o tratamento básico constituído de pistas e/ou trilhas, iluminação pública e
equipamentos de suporte e apoio. Esses trechos de orla devem ser conectados por deques, quando necessário,
que devem atuar, também, como elementos de proteção de áreas ambientalmente sensíveis, como a
desembocadura de córregos no Lago Paranoá.

Áreas com largura de até 50m
Boa parte dessas áreas coincidem com a faixa de 30m da APP do Lago, portanto as intervenções devem ser
mínimas. Apenas dispositivos que garantam a continuidade do trajeto. Usos sugeridos: ciclovia, passeios e deques.
Paisagismo baseado em vegetação de mata ciliar.
56

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Nas áreas onde a largura for superior a 30m, equipamentos de lazer de menor porte poderão ser instalados.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos.

Figura 19 - Estratégia de ocupação para áreas com até 50m de largura
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Figura 20 - Estratégia de ocupação para áreas com até 50m de largura

Áreas com largura de 50m a 100m.
Para essas áreas já é possível prever um buffer de 20m de largura a partir do alinhamento dos lotes, garantindo
certo grau de privacidade para as residências existentes.
A depender da distância entre a faixa de 30m da APP e o buffer há diferentes possibilidades de implantação de
equipamentos. Usos sugeridos: ciclovia, passeio, quadras poliesportivas, playground, academia ao ar livre. Quadras
esportivas que estejam fora da área de APP e do buffer poderão ser mantidas, desde que estejam em bom estado.
Paisagismo baseado em vegetação de mata ciliar, e arborização de parque urbano.
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Figura 21 - Estratégia de ocupação para áreas entre 50 e 100 m de largura

Áreas com Largura acima de 100m – Parques e pontos de atração.
Em trechos em que a distância entre alinhamento dos lotes e linha d’água é superior a 100m há maior flexibilidade
para implantação de equipamentos com diversidade programática.
Esses espaços públicos podem receber tratamento de parque urbano, podendo receber terminal lacustre ou píer
e atividades voltadas para o turismo e lazer, como instalações para educação ambiental e atividades culturais,
atividades comerciais e de prestação de serviços (lanchonetes, restaurantes).
Nessas áreas são propostos pequenos adensamentos com variação de usos, sempre associados. São áreas com
potencial de se tornarem pontos de atração, atendendo a uma demanda já existente ou criando novas formas de
apropriação.
Usos associados sugeridos: ciclovia, passeios, pavilhões de apoio (sanitários, comércio e serviços), centros
esportivos, viveiros, áreas para eventos e balneário, áreas para atividades culturais e de educação ambiental.
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Figura 22 - Estratégia de ocupação para áreas com largura acima de 100m

Áreas ambientalmente sensíveis.
São áreas identificadas como ambientalmente sensíveis, unidades de conservação ou Áreas de Preservação
Permanente que devem ser preservadas ou passarão por processo de recuperação e revegetação.
São propostas para essas áreas trilhas de saibro ou passeios por deques elevados, de forma a reduzir, ao máximo,
o impacto no solo.
Mesmo se tratando de áreas de preservação, o contexto urbanizado permite e sugere que alguns caminhos
podem ser criados. Essas passagens proporcionam a possibilidade de uma apropriação educativa e respeitosa,
uma vez que permitem ao usuário estar em contato próximo com diferentes fitofisionomias do Cerrado. Áreas
ambientalmente sensíveis, em geral, recebem apenas trilhas para acesso à orla, à exceção de área do Parque da
Garça Branca, que além de trilhas, abriga pequenos equipamentos esportivos e de apoio, ficando restante da área
destinada à recuperação ambiental. Paisagismo baseado em espécies de campo limpo onde proliferam gramíneas
e arbustivas diversas e veredas.
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Figura 23 - Deques elevados e recomposição/preservação das fitofisionomias.

4.2.3. Edificações
Edificações pavilhonares são propostas para abrigar equipamentos de parque de maior escala e seguem uma
estratégia de modularidade dimensional e princípios de pré-fabricação de componentes. São duas larguras
propostas com 12m ou 18m, variando os comprimentos em eixos a cada 6m ou 12m. A cobertura tem a forma de
uma marquise e os blocos de ambientes fechados sempre são recuados em relação ao perímetro do edifício,
constituindo varandas em toda a volta.
Os edifícios são propostos em pavimento térreo por se entender que esses devem ter papel coadjuvante na
paisagem do plano, respeitando sua horizontalidade.
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Figura 24 – Modelo de módulo de edificação padrão

Para os mirantes, a proposta é uma torre em estrutura metálica revestida em ripados de madeira com variações
na paginação. De forma que durante o percurso a vista se revele a partir de diferentes níveis de transparência. A
escadaria é proposta também em estrutura metálica e deve ser prevista também plataforma motorizada com casa
de maquinas invertida para acesso de pessoas com mobilidade reduzida. A altura máxima não deve ultrapassar
os 15m.
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Figura 25 – Modelo para mirante/torre de observação

4.3. Paisagísticas e de recuperação ambiental
A proposta de paisagismo para a Orla do Lago Paranoá toma, como princípio norteador, o conceito de que toda a
sua extensão e regiões adjacentes são elementos importantes na conformação da Paisagem Cultural18 de Brasília.
Projetá-la é uma tarefa multidisciplinar, onde não só fatores ambientais devem ser levados em consideração, mas,
como dito anteriormente, também a sua relação com o entorno heterogêneo, a importância regional desta área
como ponto atrativo de lazer público e gratuito para todos os cidadãos brasilienses, do Plano Piloto ou das cidades
satélites, além de configurar um importante elemento no conjunto patrimonial tombado da cidade e na
consolidação dos corredores ecológicos locais e regionais.
Os quase 110km de orla são compostos de porções ora privadas, com residências unifamiliares de médio e grande
porte, embaixadas e empreendimentos variados; ora públicas, com áreas naturais preservadas, áreas de uso
múltiplo, edificações do governo local e de infraestrutura, como postos avançados do Corpo de Bombeiros, Polícia,
Ibram, operacionais da Caesb e da CEB.
Como diretriz geral para o projeto de Paisagismo, a vegetação a ser introduzida deve servir como elemento de
costura que possibilite uma leitura formal da unidade do conjunto, na tentativa de evitar a fragmentação visual,
independentemente da época de implementação de cada uma das suas partes. Ao impedir essa ruptura visual
18

Paisagem Cultural: Em 1992, a World Heritage Convention foi o primeiro instrumento legal a reconhecer e proteger as paisagens
culturais, sendo entendidas como a "representação dos trabalhos combinados da natureza e do homem (...), sendo uma marca da
evolução da sociedade humana em um determinado espaço territorial, com o passar do tempo, sob a influência de suas restrições
físicas e/ou oportunidades apresentadas por seu ambiente natural e de sucessivas forças sociais, econômicas, e culturais, tanto
internas quanto externas." - UNESCO, 2018, tradução livre da coautora, disponível no endereço
https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/#1.
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(que hoje vista na área do Pontão do Lago Sul, por exemplo), a compreensão dessa continuidade dos espaços
convida o usuário a desfrutar deles. Para a real democratização do acesso à Orla, é essencial evitar a percepção
de lugares fechados, exclusivos a um grupo da população. A impressão deve ser de uma grande borda única, de
acesso desimpedido, convidativo, pertencente a todos.
Sob o viés ambiental, como outra diretriz geral, toda a margem deve formar um grande cinturão verde coeso, que
permitirá a ligação direta e ininterrupta entre as APP, em especial as dos cursos d'água contribuintes do Lago
Paranoá. Este Corredor Ecológico19 é essencial para subsídio da avifauna, inclusive migratória, manutenção da
biodiversidade e preservação das matas de galeria e outras fitofisionomias de Cerrado encontradas em toda sua
extensão, bem como para a manutenção da qualidade da água do lago e suas nascentes.
Para alcançar estes objetivos principais, o Masterplan traz premissas básicas descritas abaixo.

4.3.1. Premissas básicas
•

Proibir o som automotivo em toda a área da Orla20. Os ruídos, além de perturbar o sossego da população que

vive próxima à área, atrapalha a avifauna local.
•

Regulamentar eventos. Eventos com som são permitidos apenas quando autorizados e regulamentados pelo

Ibram, Corpo de Bombeiros e demais órgãos competentes, que dispõem sobre níveis sonoros máximos
permitidos, lotação, locais e horários para início e término.
•

Regulamentar estabelecimentos comerciais que façam uso de som, eletrônico ou ao vivo, nas áreas de parque

urbano. Estes devem obedecer estritamente aos limites sonoros estipulados por legislação, tanto para o dia,
quanto para a noite, terminando impreterivelmente às 22h, a não ser que autorizado e regulamentado
previamente pelos órgãos competentes.
•

Reduzir índices lumínicos nas APP. Onde a trilha deques e passarelas atravessem APP, a iluminação pública

deve reduzir-se à mera iluminação dos caminhos, de modo a não atrapalhar o desenvolvimento da flora e da
fauna.

19

Corredores Ecológicos: Os Corredores Ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo a ligação
entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes, aumento da cobertura
vegetal, Ministério do Meio Ambiente, 2018, disponível no endereço http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-degestao/corredores-ecologicos
20

Legislação vigente sobre o tema: Resolução CONAMA nº 2, de 1990; NBR 10.151; NBR 10.152; Lei Distrital nº4.092, de 30 de janeiro
de 2008; Decreto nº33.868, de 22 de agosto de 2012; e o Mapa de ruído de Brasília, elaborado pelo IBRAM (Instituto Brasília
Ambiental).
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•

Garantir Acessibilidade. Para as áreas desobstruídas ou ainda em processo de desobstrução, podem ser

necessárias algumas medidas para correção de topografia (corte e aterro) para que a acessibilidade não seja
comprometida, pois em alguns trechos invadidos foram feitas interrupções bruscas no terreno.
•

Retirar muretas de arrimo. O acesso livre e direto deve ser preconizado: em vários pontos da orla, observou-

se a existência de muretas de arrimo próximas à água, que segregam os espaços, sendo barreiras entre o usuário
e a lâmina d'água. Estas estruturas podem ser avaliadas e permanecer onde desejáveis, mas, de maneira geral,
não devem ser refeitas quando da sua deterioração, a não ser que sejam estruturalmente necessárias.
•

Empregar estruturas de bioconstrução para combater a instabilidade do solo. Nas áreas mais íngremes e onde

houver maior perigo de assoreamento, erosão e impacto das ondas, os seguintes artifícios de bioconstrução
devem ser usados: estacas de madeira, estacas vivas, caniçadas e camadas de ramos (brushlayering) formando
trincheiras. Estas medidas são preferíveis aos arrimos, de concreto ou de gabião, pois contribuem para que a nova
cobertura vegetal recém-plantada às margens não seja levada pela água, além de se decompor naturalmente,
enquanto a vegetação se estabelece e suas próprias raízes sejam suficientes para a contenção do solo.

Figura 26 - Esquema ilustrativo de um tipo de Brushlayering,
disponível no endereço:
http://www.dec.ny.gov/permits/67096.html

•

Figura 27 - Foto de proteção de borda de curso d'água pela
utilização de estacas de madeira, disponível no endereço:
https://projar.com.br/accuaverd/

Diminuir a velocidade da água. Em alguns locais da Orla, o vento acaba gerando pequenas ondas, dependendo

das condições meteorológicas e horários do dia. Essa marola pode prejudicar as bordas, causando colapsos no
terreno e assoreamento, ou mesmo prejudicar as mudas que serão plantadas à sua margem. Para minimizar esse
problema, além das técnicas de bioconstrução, como citado anteriormente, podem ser formados remansos
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(modificações na topografia) e pequenos "quebra-mares" para diminuir a velocidade da água. Estas pequenas
estruturas devem ser posicionadas perpendicularmente ao sentido do movimento da água.

Figura 28 - Esquemas de implantação das estruturas sugeridas
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Figura 29 - Exemplo de quebra-mar de pedras ou gabião, disponível no endereço:
https://pixabay.com/en/breakwater-sea-beach-the-coast-sky-2693741/

Figura 30 - Exemplo de quebra-mar de madeira, disponível no endereço:
https://pixabay.com/en/breakwater-sea-beach-the-coast-sky-2693741/

•

Utilizar espécies nativas brasileiras. Espécies exóticas devem ser aos poucos eliminadas da área. Para as áreas

de parque urbano, no ajardinamento das áreas livres, empreendimentos públicos e privados e entradas/acessos
da Orla, devem ser priorizadas as nativas e endêmicas. Espécies exóticas podem somente ser utilizadas nos jardins
filtrantes de biorremediação (áreas próximas às estações de tratamento), mediante projeto prévio, com o intuito
de minimizar os odores e tratamento do efluente final lançado no lago.
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•

Utilizar técnicas de Agroecologia. Para plantios agroflorestais/agroecológicos nas áreas de bosque (ver item

Estratégias de Implantação), com vistas a acelerar o processo de crescimento de todo o sistema, é permitido o uso
de espécies vegetais exóticas, desde que, após a consolidação da área, estas sejam retiradas.
•

Aproveitar toda a biomassa proveniente da supressão de indivíduos arbóreos, arbustivos e forrageiros, bem

como oriunda de poda. Este material deve ser triturado e utilizado como serrapilheira, tanto para as novas áreas
de plantio quanto para cobertura do solo nas áreas de bosques mais densos, onde o plantio de grama não é viável
pela falta de sol.
•

Criar aceros próximos à Fitofisionomias savânicas. Nos trechos onde caminhos de pedestre, ciclovias, vias de

automóveis e estares ao ar livre estiverem situados em meio a áreas de fitofisionomias savânicas de Cerrado (onde
há a predominância dos extratos rasteiros e arbóreos), deve ser mantido um acero de 3m a 10m de largura, de
grama-batatais nativa (Paspalum notatum) ou com cobertura natural podada (mais recomendável), de maneira que
haja maior amplitude na visibilidade, tanto para pedestres e veículos quanto para os animais, aumentando assim
a segurança de todos. Esta medida já é tomada em algumas áreas do Plano Piloto, como a Ermida Dom Bosco.

Figura 31 - Acero lateral à pista de acesso ao Parque Ecológico Ermida Dom Bosco, em Brasília-DF, Google Street View, julho de
2018.

•

Respeitar as diferentes tipologias de bosques indicados abaixo e nas plantas do Anexo III.

4.3.2. Subdivisão da vegetação em bosques
Para compreender as escolhas de projeto - onde e que tipo de vegetação utilizar - é necessário entender as
condições atuais do ambiente natural na Orla do Lago.
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A paisagem natural do Lago Paranoá é construída e recente. O Lago existe por conta da barragem, que inundou
o que hoje é a sua vasta área. A presença da água onde antes havia áreas de Cerrado (principalmente da fisionomia
Stricto Sensu) modificou características fundamentais físico-químicas do solo ao seu redor. O Bioma Cerrado e
suas fitofisionomias não são definidos apenas pela presença ou ausência de determinados indivíduos arbóreos,
mas por uma série de fatores, como a fertilidade e quantidade de material orgânico, o teor de alumínio disponível,
pela profundidade do solo, e o grau de saturação hídrica das camadas superficiais. O solo é à base de qualquer
sistema natural. Se ele é alterado, há consequências para a vegetação ali presente.

Figura 32 - Corte esquemático das Fitofisionomias de Cerrado e sua relação com tipos de solo e presença de água. Gráfico elaborado
pela Embrapa, disponível no endereço: http://pontobiologia.com.br/cerrado-bioma-biodiversidade/

Fora em áreas antropizadas, onde quase todos os remanescentes foram retirados, é possível notar que, mesmo
em trechos relativamente intocados, como a orla em frente à Universidade de Brasília, a cobertura vegetal marcada
pela seca e pelo clima da região não se debruça sobre as águas e está rescindindo, natural e gradualmente,
formando uma Orla desmatada.
A ausência de vegetação impede a fitorremediação da água e acidifica o solo, além de deixá-lo instável, causando
deslizamentos e assoreamento em diversas áreas. A revegetação é, portanto, imprescindível para a manutenção
do Lago, da qualidade de seus espaços e da água, porém, deve-se levar em conta essas novas condições.
A nova composição de vegetação a ser implantada deve seguir o esquema das fitofisionomias mostrado na figura
32, já que é a tendência natural para a região. Algumas áreas já iniciaram esse processo de transfiguração
espontaneamente, ocasionando o surgimento de brejos, áreas pantanosas, e espalhamento de manchas de mata
galeria na desembocadura dos córregos e afluentes do lago. Estes trechos não são mais de Cerrado Stricto Sensu.
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Eles seguem a sua nova vocação para composição de novos21 biomas: mata galeria, mata ciliar, mata seca, veredas
e buritizais.
Este foi o principal norte para a distribuição e densidade da vegetação em 6 tipologias: a categorização macro das
áreas segundo sua vocação estética e ambiental, segundo proximidade com os corpos d’água e presença de
umidade no solo.
Nas plantas do Anexo II, podem ser encontradas diversas manchas que indicam áreas de bosque marcadas da
seguinte maneira:

Bosque tipo 1 - Revegetação mata galeria
De maneira geral, as manchas deste tipo de bosque encontram-se bem preservadas, por vezes necessitando
apenas de complementação. Estas áreas pedem Planos de Manejo específicos, por se tratarem, em sua maioria,
de APP.
Onde a marcação exceder as poligonais das APP, os bosques devem ser plantados com espécies típicas de mata
galeria e densidade de 3mx3m, e permitir que a vegetação que surja espontaneamente permaneça.
A mata galeria é densa e ocorre junto a cursos d'água de pequeno porte, normalmente em áreas de relevo
acidentado. Tem esse nome porque a copa de suas árvores costuma formar um dossel (galeria) sobre o leito do
rio, sombreando sua borda quase por completo. Muitas vezes, não é perceptível a transição entre essas
fisionomias e outras, como a de mata seca e o Cerradão, por exemplo. Seus indivíduos se dividem em espécies de
áreas secas e de áreas inundáveis.

21

Definição e categorização das fitofisionomias: consultado em ICMBio, no endereço:
http://www.icmbio.gov.br/projetojalapao/pt/biodiversidade-3/fitofisionomias.html?showall=&start=6
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Figura 33 - Mata galeria. Imagem disponível no endereço: https://labs.icb.ufmg.br/pteridofitas/ptemg_coleta.htm

Abaixo uma listagem sugerida para o plantio nos bosques do tipo 1:

Vegetação de mata galeria
Breu - Protium heptaphyllum
Erva-da-gralha - Psychotria carthagenensis
Morototó - Schefflera morototoni
Cuia-do-brejo - Styrax camporum
Congonha - Symplocos nitens
Pombeiro - Tapirira guianensis
Perobas - Aspidosperma spp.
Garapa - Apuleia leiocarpa
Copaíba - Copaifera langsdorffii
Jatobá - Hymenaea courbaril
Carvoeiro - Sclerolobium spp.
Pata-de-vaca - Bauhinia rufa
Tapicuru - Callisthene major
Imbirinha - Cardiopetalum calophyllum
Jequitibá - Cariniana rubra
Bacupari-da-mata - Cheiloclinum cognatum
Camboatá-vermelho - Cupania vernalis

Fruta-de-pomba - Erythroxylum daphnites
Marinheiro - Guarea guidonea
Marinheiro - Guarea kunthiana
Embira - Guatteria sellowiana
Oiti - Licania apetala
Camboatá-branco - Matayba guianensis
Guaramim-da-folha-fina - Myrcia rostrata
Farinha-seca - Ouratea castaneaefolia
Coração-de-negro - Piptocarpha macropoda
Morotoró - Schefflera morototoni
Tapura - Tapura amazonica
Breu-vermelho - Tetragastris altissima
Pau-de-tucano - Vochysia pyramidalis
Pau-de-tucano - Vochysia tucanorum
Pindaíba-vermelha - Xylopia sericea
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Vegetação de mata galeria inundável
Jaca-brava - Richeria grandis
Congonhas - Symplocos nitens
Pinha-do-brejo - Talauma ovata
Embira-preta - Unonopsis lindmanii
Virola - Virola sebifera
Pindaíba-preta - Xylopia emarginata
Landim - Calophyllum brasiliense

Além de representantes das famílias Melastomataceae (Miconia spp., Tibouchina spp. - quaresmeiras), Piperaceae
(Piper spp.) e Rubiaceae (como as espécies Coccocypselum guianense, Palicourea spp., Posoqueria latifolia e Psychotria
spp.).

Bosque tipo 2 - Revegetação mata ciliar
Este bosque será um dos tipos mais predominantes na orla. Ele deve ser plantado com densidade mínima de
3mx3m e deve permitir que a vegetação que surja espontaneamente permaneça. Essa vegetação que nasce na
beira do curso d'água será importante na filtragem de resíduos e manutenção da qualidade da água.
A mata ciliar é um tipo de vegetação, também denso, que ocorre nas bordas de rios e corpos d'água de médio e
grande porte, mas não formam galeria devido à maior distância entre as margens.
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Figura 34 -. Imagem disponível no endereço: http://sustentahabilidade.com/mata-ciliar-os-cilios-das-aguas/

Abaixo uma listagem sugerida para o plantio nos bosques do tipo 2:

Vegetação de mata ciliar
Angicos - Anadenanthera spp.
Angico - Anadenanthera colubrina
Angico - Anadenanthera peregrina
Pau-de-jangada - Apeiba tibourbou
Perobas - Aspidosperma spp.
Guaçatongas - Casearia spp.
Embaúba - Cecropia pachystachya
Grão-de-galo - Celtis iguanaea
Tamboril - Enterolobium contortisiliquum
Ingás - Inga spp.

Folha-larga - Lonchocarpus cultratus
Chichá - Sterculia striata
Ipês - Tabebuia spp.
Pombeiro - Tapirira guianensis
Crindiúva - Trema micrantha
Catiguá - Trichilia pallida
Pajeú - Triplaris gardneriana
Jerivá - Syagrus romanzoffiana
Babaçu - Attalea speciosa

Bosque tipo 3 - Revegetação mata seca
Este tipo de bosque deve ser plantado com espécies típicas de mata seca. Nestas áreas, deve-se despejar o
material triturado proveniente de podas de árvores e arbustos, bem como de cortes de grama e capins, de modo
a contribuir para a presença de matéria orgânica e fertilidade. Também é esperado que a vegetação que surja
espontaneamente permaneça.
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A mata seca é uma formação florestal que não tem necessariamente relação com os cursos, d'água, mas com a
fertilidade do solo e presença de matéria orgânica, e é justamente caracterizada pelo grande número de folhas
caídas no chão.

Figura 35 - Mata seca. Imagem disponível no endereço: http://www.faquini.com/-/galleries/banco-de-imagens/parquesnacionais/mata-seca/-/medias/5305eb5d-f380-443e-919d-d0dc4616d07d?

Abaixo uma listagem sugerida para o plantio nos bosques do tipo 3:

Vegetação de mata seca
Monjoeiro - Acacia polyphylla
Imburana - Amburana cearensis
Angico - Anadenanthera colubrina
Angico - Anadenanthera peregrina
Garapa - Apuleia leiocarpa
Guatambu - Aspidosperma subincanum
Canjerana - Cabralea canjerana
Jequitibá - Cariniana estrellensis
Canafístula-preta - Cassia ferruginea
Cedro - Cedrela fissilis
Araribá - Centrolobium tomentosum
Juerma - Chloroleucon tenuiflorum
Maria-pobre - Dilodendron bippinatum

Caroba - Jacaranda brasiliana
Caroba - Jacaranda caroba
Aroeira-brava - Lithraea molleoides
Feijão-cru - Lonchocarpus montanus
Imbira-de-porco - Lonchocarpus sericeus
Jacarandá-do-mato - Machaerium villosum
Aroeira - Myracrodruon urundeuva
Cega-machado - Physocallimma scaberrimum
Pau-pereira - Platycyamus regnellii
Ipês - Tabebuia spp.
Pombeiro - Tapirira guianensis
Capitão - Terminalia spp
Pau-ervilha - Trichilia elegans
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Mutamba - Guazuma ulmifolia

Maminha-de-porca - Zanthoxylum rhoifolium

Bosque tipo 4 - Revegetação parque urbano
Este outro tipo de bosque também será dos mais presentes na orla. Normalmente, se insere em áreas bastante
antropizadas, onde foram dispostos nas plantas as manchas de parque urbano, com edificações diversas de uso
público e privado, praças, quadras e áreas esportivas, playgrounds etc. Nestas áreas, a composição e densidade
cabem ao projeto específico para cada uma das parcelas.
Em termos de arborização, devem ser utilizadas espécies nativas brasileiras adaptadas à área e às condições,
preferencialmente aquelas encontradas mais facilmente nos viveiros e utilizadas mais comumente na arborização
urbana, pois é desejável que o porte inicial da muda seja maior, para evitar depredação e acelerar o
sombreamento das áreas.
Nestas manchas designadas como parque urbano, onde houver áreas de ajardinamento próximas a áreas livres,
edifícios, e marcando entradas e acessos, também devem ser escolhidas espécies nativas brasileiras, mesmo
pertencentes aos extratos rasteiro, arbustivo e palmeiras.
A vegetação exótica existente no momento da implantação permanece, mas será, aos poucos, substituída por
nativas.

Bosque Tipo 5 - Revegetação de área Cerrado (dentro das várias fitofisionomias de áreas
seca)
Nas áreas do Projeto existem ainda manchas remanescentes de Cerrado (marcadas como bosque tipo 5, nas
plantas), de várias fitofisionomias mais secas, que não foram afetadas pela presença da água e se encontram em
bom estado de conservação. Estas porções devem ser preservadas e sua vegetação recomposta. Tais manchas
merecem estudos específicos para levantamento florístico e desenvolvimento de estratégias e técnicas de
reflorestamento adequado a cada uma.

Bosque tipo 6 - Revegetação de área Cerrado (dentro das várias fitofisionomias de áreas
inundáveis)
A elevação do lençol freático acarretou o aparecimento de várias áreas inundadas de pouca profundidade
(chamadas de wetlands), bastante propícias para o desenvolvimento das fitofisionomias de veredas e buritizais,
marcadas pela presença da palmeira-buriti (Mauritia flexuosa).
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Figura 36 - Vereda. Imagem disponível no endereço: http://www.caliandradocerrado.com.br/2014/10/veredas-oasis-docerrado.html

Em várias dessas áreas, a vegetação desse tipo de formação apareceu espontaneamente e a proposta é a sua
manutenção.
Em outras porções brejosas ainda não recompostas, a premissa é plantar os bosques tipo 6 com as espécies a
seguir, predominantes para esta fitofisionomia:

Vegetação de veredas e buritizais
Buriti - Mauritia flexuosa
Buritirana - Mauritiella armata
Landim - Calophyllum brasiliense
Embaúba - Cecropia pachystachya
Fruta-de-morcego - Euplassa inaequalis
Marinheiro - Guarea macrophylla
Chá-de-soldado - Hedyosmum brasiliense
Congonha - Ilex affinis
Quaresmeira - Miconia theaezans
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Comumente são circundadas por Campo Limpo, geralmente úmido, onde proliferam gramíneas e arbustivas
diversas, com destaque para os táxons Andropogon, Axonopus, Aristida, Panicum, Paspalum, Schizachyrium,
Malastomataceae, Fabaceae e Trachypogon, dentre outros.

4.3.3. Estratégias de implantação
Como se pode notar na listagem de plantas indicadas para os bosques do item anterior, a maior parte delas não
é comercial. Por esse motivo, sua aquisição torna-se onerosa e difícil, além de não ser possível encontrar, no tempo
disponível, espécies de porte adequado. Soma-se a isso a grande extensão de área a ser revegetada, que pede
um número bastante alto de mudas.
Para tanto, é necessário o uso de diferentes abordagens mais efetivas que o simples plantio convencional de
mudas comerciais. Um plantio heterogêneo de nativas é primordial para intensificar a atração de Avifauna que,
inclusive, colabora para a autorregeneração das áreas naturais, contribuindo para a economicidade e efetividade
do plantio e da formação deste importante Corredor Ecológico.
Algumas ideias estão lançadas abaixo com vistas a auxiliar todo o processo.

Parcerias com Viveiros Locais - Viveiro Comunitário do Lago Norte e Viveiro da Novacap
Como parceiros para o projeto, pode-se lançar mão do auxílio de viveiros locais, como é o caso do Viveiro
Comunitário do Lago Norte, Viveiro da Novacap, além de outros empreendimentos privados. Os dois viveiros
citados como exemplo têm interesse direto na implementação da Orla e podem iniciar a produção de mudas de
algumas dessas espécies bem antes da execução das áreas, dando tempo para que atinjam um porte mais
avantajado. Após a fase de projeto, podem ser disponibilizadas a listagem almejada para que ao menos parte delas
já possa ser fornecida.
Para obtenção das sementes, sugere-se o auxílio dos seguintes atores:
•

FAL-UnB (Fazenda Água Limpa), onde o Departamento de Engenharia Florestal da UnB desenvolve matérias e

pesquisa com alunos para germinação e produção de mudas nativas;
•

Rede de Sementes do Cerrado, organização sem fins lucrativos que se ocupa da proteção, preservação e

manejo do Cerrado.

Técnicas Agroflorestais e Agroecológicas
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O Sistema Agroflorestal é um modo de plantio que tenta imitar o que acontece em áreas de floresta, em ambientes
naturais, combinando-se, em uma mesma área, espécies arbóreas lenhosas, frutíferas ou madeireiras, com
cultivos agrícolas simultâneos. Nos últimos anos, a Agrofloresta tem sido desenvolvida como uma ciência e auxilia
agricultores a incrementar a produtividade, rentabilidade de sustentabilidade de seus plantios.
Seu principal expoente é o agricultor e pesquisador Ernst Götsch, que desenvolveu um conjunto de princípios e
técnicas agroflorestais o qual ele chama de Agricultura Sintrópica, conciliando produção agrícola e recuperação
de áreas degradadas. Este conhecimento se baseia na intensificação de mecanismos ecológicos naturais das
florestas, que acabam por facilitar a implementação, manejo e velocidade da produção, ao acelerar o metabolismo
de todo o sistema.
Na Agricultura Sintrópica não existe uma receita específica, mas sim, uma série de princípios que devem ser
seguidos de acordo com o resultado esperado. Dessa forma, se prestaria inclusive para a revegetação das áreas,
excluindo-se a produção comercial de cultivos agrícolas.
O SAF (Sistema Agroflorestal) do Sítio Semente, em Brasília-DF, foi o resultado da aplicação desses princípios de
Götsch, adaptados às condições climáticas da região. O resultado é formidável. O porte e estágio de
desenvolvimento das áreas apenas alguns anos (entre 2 e 5) depois de implantadas é impressionante.

Figura 37 - Imagem de SAF do Sítio Semente após 2-5 anos de plantado. Disponível no endereço: http://www.sitiosemente.com/
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No caso do plantio dos bosques da orla, os princípios dos Sistemas Sintrópicos mais indicados são: o plantio
heterogêneo em linhas, que permite a entrada de sol e facilita a manutenção; a cobertura do solo, essencial a
qualquer plantio agroecológico; e o plantio da banana, de árvores de crescimento rápido e de gramíneas como os
Andropogons sp. nativos para produção de biomassa a ser reintroduzida no sistematicamente.

Figura 38 - Plantio em linhas/malhas e cobertura total do solo. Disponível no endereço: http://www.sitiosemente.com/
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Figura 39 - Uso da poda da bananeira e de outros tipos de biomassa para cobertura do solo no período de manutenção. Disponível
no endereço: http://www.sitiosemente.com/

Posteriormente a este documento, serão desenvolvidos projetos de Paisagismo para as Áreas 1, 2 e 3, previstas
no Concurso para o Masterplan da Orla do Lago Paranoá, tendo em mente esses princípios citados. Será proposto
um esquema de implantação e manejo que deverá servir também de base para os projetos e execução de todas
as demais áreas.

Áreas de Cerrado - Semeadura Direta
O ICMBio e a UnB têm tido, nos últimos anos, um resultado bastante expressivo no uso da Semeadura Direta para
restauração de áreas de Cerrado, com pouca ou nenhuma manutenção, e de custo relativamente baixo (quando
comparadas às técnicas convencionais de reflorestamento). As áreas revegetadas mostram rápido
desenvolvimento e adaptação, e promovem a autorregeneração. São técnicas que podem ser utilizadas para
pequenas e grandes áreas, indistintamente. De uma forma resumida, no decorrer de um ano, as sementes são
coletadas em áreas conservadas, como é o caso da Chapada dos Veadeiros, e são posteriormente plantadas na
época das chuvas, de outubro a janeiro. Para a implantação inicial, pode se fazer necessária a correção do solo,
mas, posteriormente, não pede irrigação. A manutenção é feita com podas drásticas 2 ou 3 vezes ao ano.

80

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

O programa conta como pesquisadores/autores/executores a professora Isabel Schmidt - do Departamento de
Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília - IB-UnB - e com Alexandre Sampaio, pesquisador do
Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa e Conservação do Cerrado - CBC - Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Eles têm disponíveis à consulta as descrições das técnicas
utilizadas, bem como resultados e parceiros colaboradores.

4.3.4. Possíveis parceiros
Como as técnicas propostas ainda não são amplamente difundidas ou mesmo tidas como padrão, abaixo segue
uma lista de possíveis consultores/parceiros para desenvolvimento e implementação dos bosques:

Recomposição de áreas de cerrado por semeadura direta
−

Alexandre Bonesso Sampaio - Centro Nacional de Avaliação da Biodiversidade e de Pesquisa e

Conservação do Cerrado - CBC - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
(www.icmbio.gov.br/cbc)
−

Isabel Schmidt - Universidade de Brasília - UnB - Instituto de Biologia - Departamento de Ecologia

(www.ib.unb.br)

Obtenção de mudas e sementes nativas
−

Rede de Sementes do Cerrado (www.rsc.org.br)

−

Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília - FAL-UnB (www.fal.unb.br)

−

Mariana Siqueira - Cooperativa de Catadores de Sementes da Chapada dos Veadeiros

Agroecologia e agrofloresta
−

Ernst Götsch - Agenda Götsch (www.agendagotsch.com)

−

Juã Pereira - Sítio Semente (www.sitiosemente.com)

−

Maria Abadia - Sítio Geranium (www.sitiogeranium.com.br)

Jardins filtrantes e biorremediação
−

Phytorestore (www.phytorestore.com.br)

4.4. Programação Visual
O projeto gráfico proposto para a sinalização da Orla do Lago Paranoá tem como princípio definir a padronização
dos artefatos de comunicação visual em toda a extensão de seu território. A lógica de padronização possibilita que
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se crie um reforço na identidade visual de todo o Projeto Orla Livre, independente do seu período de execução
ao longo do tempo.
Dessa forma, a importância principal deste plano está na definição de quais serão esses artefatos, suas proporções
e suas funções específicas. Que esses objetos se mostrem flexíveis para receber toda e qualquer informação que
seja necessária em determinado local. Não é objetivo deste projeto pormenorizar ou se entender finito no que
propõe.
A definição dos objetos de comunicação visual e sinalização tem como base de pesquisa o Plano Diretor de
Sinalização Viária do Distrito Federal.22 Entende-se que a eficiência desse plano já é tecnicamente testada e
comprovada, pois foi elaborado mediante grande esforço do estado, com seu trabalho de pesquisa e
levantamentos, pela participação de profissionais de relevante importância no cenário do Design brasileiro em sua
concepção e com a colaboração crítica do autor do Plano de Brasília, Lucio Costa.
Em 1975, o então Secretário de Viações e Obras, José Geraldo Maciel, solicitou à CODEPLAN que
gerenciasse um projeto que viesse a resolver o problema da má indicação dos logradouros públicos.
Montou-se, então, um corpo técnico de arquitetos, engenheiros, urbanistas e administradores, com
alguma experiência na área, a fim de delinear procedimentos a serem tomados. O coordenador de
projetos e responsável pelos encaminhamentos da programação visual foi o arquiteto Antonio Danilo
Moraes Barbosa, que, nesta época era contratado da CODEPLAN.
O caminho escolhido foi a proposta de consultoria, para o plano de sinalização, a quatro escritórios
nacionais e um internacional, que possuíam em seu currículo experiência concreta em programação
visual urbana: PVDI, de Aloísio Magalhães, do Rio de Janeiro; MCA, de Manuel Coelho com sede em
Curitiba; LAN-DOR, criada por Walter Landor com sede em San Francisco; e ainda, CauduroMartino,
de João Carlos Cauduro e Ludovico Martino, com sede em São Paulo.
Das propostas apresentadas, a que mais se adequou ao modo de trabalho pretendido pela
CODEPLAN, que buscava desenvolver o projeto em Brasília, foi o escritório de João Carlos Cauduro.
Um relatório muito bem desenvolvido, em nove meses de trabalho e com 135 folhas, apresentava três
partidos distintos, ainda em risco preliminar, que foram encaminhadas ao Dr. Lucio Costa, criador
do plano urbanístico de Brasília, atributo que o designava como autoridade competente para

22

Decreto nº 19.372. De 29 de Junho de 1998
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comentar e dar direcionamento para o melhor modelo a ser desenvolvido pelos técnicos responsáveis
pelo projeto.23

Figura 40 - Proposta 2 24

Das propostas desenvolvidas a que mais agradou o criador do Plano foi a proposta que tinha como elemento
principal o totem, ilustrado na Figura 40 como proposta 2. A participação de Lucio Costa teve relevante importância
nessa tomada de decisão.
Nesse contexto, a proposta deste plano segue as premissas do Plano Diretor de Sinalização Viária do Distrito
Federal, se utilizando de elementos físicos, padrões cromáticos, alfabeto e simbologia, que o compõem.

4.4.1. Elementos estruturais
Esse projeto define uma quantidade de elementos mínimos que devem compor o sistema de sinalização e
informação da Orla:

23

Silva Filho, Antonio Rodrigues da. O projeto de Sinalização do Distrito Federal, Arqueologia histórica – Programação Visual aplicada
à Arquitetura e Urbanismo/Antonio Rodrigues da Silva Filho (Joe Rodrigues). Dissertação de Mestrado.UnB 2007- p.117
24

Ibidem, p.124
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Figura 41 – Elementos estruturais básicos da sinalização

Placa indicativa de local (S2) - Tem a função de indicar o local a que se refere. Será implantada nas praças
de acesso à Orla. Deve seguir medidas determinadas pelo PDSVDF.

Figura 42 – Placa indicadora de acesso – tipo S2

Totem indicador de localização (L5) – Indica um determinado local dentro do território. Tem função de
indicar acesso dos principais equipamentos do conjunto de atrações da Orla. Com medidas de 275cm de altura e
50cm de largura, guarda proporção com os totens do tipo L5 constantes no PDSDF.

84

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Figura 43 – Totem indicador de localização

Placa de direcionamento – Conjunto de poste composto por placas que indicam a direção dos equipamentos
e atrações da Orla. Deve possuir altura mínima de 230cm a partir da primeira placa de sinalização, guarda
proporção com as placas propostos no PDSDF.
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Figura 44 – Placa de direcionamento

Suporte para Mapa – Suporte para mapa de localização, composto com mapa geral da Orla e trecho ampliado
da área de localização onde indica as principais atrações do parque.
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Figura 45 – Painel Mapa de Localização

4.4.2. Tipografia
A fonte escolhida para compor o projeto de sinalização na época de sua concepção foi o tipo Helvética25. Esse tipo,
a época em que foi escolhido, tinha forte relação com os preceitos do modernismo e sua escolha para Brasília se
mostrava adequada também ao contexto.

25

Fonte criada por Max Miedinger e Edouard Hoffman em 1957
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Figura 46 - Alfabeto Helvética26

Durante a transposição dos processos manuais para os digitais do PDSDF, após diversas comparações, a família
Swiss 721 mostrou-se a mais adequada e próxima à Helvética.

Figura 47 - Alfabeto padrão – Fonte projeto de Sinalização Turística de Brasília (STB) Folha PE4

4.4.3. Pictogramas e Símbolos
Setas de direcionamento deverão seguir o padrão do PDSVDF.
Os pictogramas devem seguir padrão do Guia Brasileiro de Sinalização Turística e novos símboloso criados
deverão passar por aprovação dos órgãos competentes.

4.4.4. Padrão Cromático
O projeto segue as recomendações do PDSVDF e possui padrão cromático para sinalização turística, devido as
características e atrativos do Projeto Orla Livre.

26

Decreto nº 19.372. De 29 de Junho de 1998. Anexo VI
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A escolha da paleta de cores complementares faz referência ao que era indicado por Lucio Costa no Relatório para
o Plano Piloto.
Aproveitando-se dessa lógica, Lucio Costa chegou a propor uma possibilidade de orientação para a
cidade. Uma programação visual urbana que indicaria ao morador, visitante, onde e como chegar.
Proponho a adoção do seguinte critério no plano geral da orientação urbana:
Primeiro: Como decorrência do partido original adotado de eixos cruzados, cada quarto será definido
por uma cor: Azul para o quadrante SO, Verde para o SE; Amarelo para o NE e Vermelho para o NO.

...
Mas essa proposta não foi encaminhada devido ao tempo apertado e às demais correrias que
implicaram na construção da capital, em tão pouco tempo.”27

Dessa forma, a paleta de cores do projeto de comunicação visual para a Orla do Lago Paranoá em definida em 6
cores, onde o marrom é a cor predominante e faz o fundo dos elementos estruturais e as demais 5 cores - Laranja,
Vermelho, Amarelo, Azul e Verde - identificam trechos específicos da orla. Essas cores aparecerão em detalhes
dos totens indicadores de localização e terão seus trechos indicados em mapa.

27

Silva Filho, Antonio Rodrigues da. O projeto de Sinalização do Distrito Federal, Arqueologia histórica – Programação Visual aplicada
à Arquitetura e Urbanismo/Antonio Rodrigues da Silva Filho (Joe Rodrigues). Dissertação de Mestrado.UnB 2007- p.105

89

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Figura 48 - Mapa indicando padrões de cores por trechos
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Marrom – cor de fundo dos elementos estruturais.
Pantone® 4695
Quadricormia
Cyan – 0%
Magenta – 80%
Amarelo – 100%
Preto – 70%
3M Película reflexiva Grau Técnico

Letras Brancas e fundo marrom para as placas indicativas e de local.

Laranja – indica trechos da Orla localizados no Plano
Piloto
Quadricormia
Cyan – 0%
Magenta – 60%
Amarelo – 100%
Preto – 0%
3M ScotchcalMR BR7300 - 54 Light Orange
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Vermelho – indica trecho da Orla no Lago Sul
que vai da QL6 até QL16
Quadricormia
Cyan – 0%
Magenta – 91%
Amarelo – 76%
Preto – 0%
3M ScotchcalMR BR7300 - 293 Atomic Red

Amarelo – indica trecho da Orla no Lago Sul
que vai da QL18 até Parque Dom Bosco.
Quadricormia
Cyan – 0%
Magenta – 16%
Amarelo – 100%
Preto – 0%
3M ScotchcalMR BR7300 - 15 Bright Yellow

Azul – indica trecho da Orla no Lago Norte que vai da
QL5 até o Parque das Garças
Quadricormia
Cyan – 68%
Magenta – 16%
Amarelo – 11%
Preto – 0%
3M ScotchcalMR BR7300 - 97 Soft Blue
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Verde – indica trecho da Orla no Lago Norte que vai
da QL2 até a QL16
Quadricormia
Cyan – 67%
Magenta – 12%
Amarelo – 100%
Preto – 0%
3M ScotchcalMR BR7300 - 97 Soft Blue

Preto – Alfabeto para placas de direcionamento
Quadricormia
Cyan – 0%
Magenta – 0%
Amarelo – 0%
Preto – 100%
3M ScotchcalMR BR7300 - 12 Preto
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4.4.5. Solução estrutural
A época do detalhamento do PDSDF a solução técnica adotada para a execução dos elementos de sinalização foi
a de estrutura de argamassa armada com os caracteres em pintura. Ao longo do tempo essa solução foi se
mostrando de difícil manutenção e a estrutura metálica foi adotada.
Dessa forma, esse plano propõe que se siga de forma irrestrita as soluções técnicas de execução constantes no
PDSVDF, ilustrada na figura 49.

Figura 49 - Solução estrutural técnica de acordo com PDSVDF.
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5. PROPOSIÇÕES

5.1. Lago Sul

5.1.1. SHIS QL4/QL6
A área da SHIS QL4/QL6 prevê conexão das ciclovias e passeios propostos, com os localizados na EPDB, já
implantados.
Os acessos devem contar com praça composta por pontos de ônibus, estação de bike sharing e mobiliário urbano.
São previstos três acessos principais:
•

Acesso leste – em continuação da SHIS EQL6/8, deve ser dotado de praça, acesso de ciclovia e passeio,

acesso de veículos e estacionamento, compartilhando com o Batalhão Turístico da Polícia Militar.
•

Acesso central – entre as SHIS QL4 Cj. 4 e QL6 Cj. 1, deve ser dotado de praça, acesso de ciclovia e passeio

a leste e oeste para contenção da ocupação irregular, além de acesso de veículos ao estacionamento.
•

Acesso oeste – entre a SHIS QL4 Cj. 1 e o córrego intermitente adjacente, deve dotar de acesso exclusivo

de ciclovia e passeio, de modo a reduzir o impacto na área de importância ambiental.
São propostos espaços com característica de parque urbano, aproveitando-se estruturas de lazer existentes
(deques, campos e quadras).
Nas áreas alagadas, a ciclovia e a pista de pedestre ocorrerá sob forma de deques. Está prevista também conexão
peatonal ao Plano Piloto pela Vila Telebrasília.
Propõe-se a preservação da mata de galeria junto ao córrego intermitente a oeste da gleba e junto ao Riacho
Fundo, além da mancha de vegetação aquática existentes nesta área. Tal vegetação é imprescindível para a
manutenção da qualidade da água, para a composição cênica da paisagem e proteção das margens do processo
de assoreamento.
Junto à beira d´água, fora da área do córrego e áreas inundadas, manchas mais densas de bosque do tipo 2,
devem alongar a mancha de mata galeria existente. Como estratégia de implantação, as manchas propostas se
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concentram no alinhamento dos lotes e espera-se que, com o passar dos anos, se espalhem e se tornem um
conjunto único. Este tipo de plantio próximo à linha d´água é das premissas mais importantes da proposta de
arborização, já que se presta solucionar o problema do assoreamento que acomete grande parte das áreas do
projeto Orla Livre.
No buffer de 20m entre os fundos dos conjuntos e o parque urbano, será plantada uma faixa de arborização densa,
com características de bosque 3, descrito no item 2.2.2 deste documento. Esta faixa funcionará como proteção
visual para as casas, além de incentivar afastamento do usuário em relação às cercas e muros privados.
Junto à estação de tratamento (ETE) é necessário estudo aprofundado de viabilidade para a implementação de
jardins filtrantes junto ao seu extravaso. Tais jardins, normalmente compostos de lagoas interligadas, se prestariam
ao tratamento dos efluentes lançados no lago, minimizando o mau odor de toda a região lindeira, além de
contribuir para o controle sanitário da água.
A arborização do parque urbano tem caráter mais livre e deve seguir projeto específico, de acordo com as
intenções da proposta para marcação de áreas sombreadas e abertas, caminhos e espaços de uso prolongado.
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Figura 50 - QL4/QL6 – Sem escala
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5.1.2. Área 1 – SCES Trecho 1, SHIS QL8, QL10 e ARIE do Bosque
Esse trecho se inicia próximo à cabeceira nordeste da Ponte das Garças, no Plano Piloto, que funciona como
importante porta de acesso às áreas públicas desse setor da Orla do Paranoá.
A proposta prevê um terminal intermodal para transporte aquaviário incluindo atracadouros públicos para
embarque e desembarque.
São propostas 3 opções para a implantação da Roda Gigante, que dependendo de sua posição impactam na
implantação de outros equipamentos:
Opção 1 – Roda Gigante no SCES – Trecho 1, associada a Terminal intermodal. Dessa forma, a marina com
capacidade para 60 embarcações em vagas molhadas é implantada no trecho da QL8.
Opção 2 – Roda Gigante na QL8, associada a atracadouro. Dessa forma, a marina com capacidade para 60
embarcações em vagas molhadas é implantada no SCES Tr. 1, associada ao terminal intermodal.
Opção 3 – Roda Gigante na QL10, entre os cjs. 5 e 6. Dessa forma, a marina com capacidade para 60 embarcações
em vagas molhadas é implantada no SCES Tr. 1 e o mirante na ponta da península que define a praia deve ser
retirado.
De forma a qualificar os acessos de pedestres e possibilitar a transferência intermodal da bicicleta e ônibus para
o sistema aquaviário, são previstas duas travessias por meio de semáforo e faixa de pedestres: uma junto ao
calçadão da via L4 Sul e a outra na área ao norte, para além da mesma via. A conexão para o Deque Sul a partir
do SCES Tr. 1 é proposta sob a Ponte das Garças.
Paralelamente à Ponte das Garças é proposta a implantação de uma ponte de pedestres compartilhada com
ciclistas de forma a promover maior conectividade com os trechos adjacentes ao sul. Essa ponte deve ter solução
estrutural que permita travessia de barcos sob sua superfície.
O trecho seguinte, ao sul da Ponte das Garças, prevê um atracadouro para embarcações e rampa para barcos.
Esse píer compõe um conjunto de áreas esportivas e de lazer organizadas ao redor de uma praça de chegada. O
espaço constitui a primeira entrada a partir da EPDB ao sistema de espaços livres dessa área da Orla do Lago
Paranoá.
A leste localizam-se as áreas de estacionamentos, trilhas e redários, associadas à mata ciliar de borda proposta na
intervenção.

98

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Figura 51 – SCES TR-1 e SHIS - QL8 – Sem escala

Na sequência, o acesso a partir da EPDB. O caminho nesse trecho culmina com o atracadouro e deriva também
para um mirante vertical (no caso de a roda-gigante não ser instalada neste local), onde hoje há interferência com
a rede de energia elétrica aérea. Este Plano, de todo modo, propõe que esta rede seja enterrada de forma que o
percurso se torne mais agradável e seguro.
A nordeste dessa área estão previstos locais de lazer como praia, píer, mirante e deques sobre a água. A faixa de
praia tem comprimento aproximado de 700m. Conforme apontado anteriormente, esse componente paisagístico
é delimitado, na extremidade oeste, pelo mirante vertical que ocupa a pequena península natural formada entre
a praia e um atracadouro público. Na continuidade da curva da praia, surge um deque em madeira, em arco de
comprimento aproximado de 325m, que avança sobre o espelho d’água formando uma piscina natural e
protegendo os banhistas do trânsito de embarcações.
Ao Sul, adjacente à área de praia, algumas áreas de gramados conformam espaços para atividades culturais ao ar
livre como um espaço de shows, por exemplo. Um anfiteatro ao ar livre de formato circular, uma edificação de
multiuso para atividades culturais e serviços estão previstos nesse local.
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Na extremidade leste, adjacente ao Pontão do Lago Sul, é proposta outra praça de chegada, além de áreas de
estacionamento e quadras poliesportivas.
No tocante à arborização, será implementado o buffer de 20m de bosque tipo 3 ao fundo dos conjuntos para
resguardo dos lotes residenciais e uma longa e densa mancha de bosque do tipo 2. Esta grande linha perimetral
de árvores, com o passar do tempo, comporá a principal visual do Lago Paranoá. O que hoje á percebida como
uma orla gramada e ressecada na maioria de seus trechos, será uma grande mata ciliar, que oferecerá abrigo e
suporte para avifauna, além de espaço de contato natural de qualidade para população.
Na área mais próxima à Ponte Honestino Guimarães, esta linha de mata recua alguns metros para a consolidação
da praia e área de balneário.

Figura 52 – SHIS QL10/ ARIE do Bosque – Sem escala

100

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

5.1.3. SHIS QL12 - Parque Ecológico Península Sul e Parque Vivencial do Anfiteatro
Natural do Lago Sul
No Parque Ecológico Península Sul é proposta sua complementação com a instalaçao de mobiliário urbano, como
lixeiras, sanitários, quiosques, bancos, pérgolas, atracadouros, etc.
Deve ser estimulado o aproveitamento e manutenção dos usos característicos locais como a prática esportiva de
kitesurf, kayak, standup paddle e voo livre. O atracadouro tem potencial para organizar inclusive as atividades
esportivas.
Junto à área do Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul, popularmente chamado de Morro ou Parque
da Asa-Delta, sugere-se a implantação de um píer e atracadouro, com a possibilidade de terminal de transporte
intermodal hidroviário.
Em frente ao Morro, junto à Orla, não deve ser estimulado plantio de qualquer tipo de arborização para não
atrapalhar a decolagem das asas-delta e evitar acidentes.

5.1.4. SHIS QL14 e EQL14/16
Seguindo na direção sudoeste, a partir do Morro da Asa-Delta, entre a QL14 e QL16 chega-se a uma área de lazer,
comércio e serviços que conta também com playground, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e uma pequena
praça de chegada com visual para o lago.
As manchas de arborização continuam se alternando entre linhas contínuas e densas de bosque tipo 2 nos trechos
mais estreitos de orla e manchas triangulares nos alinhamentos dos lotes nas porções mais largas. Espera-se que,
no futuro, essas manchas se consolidem em um único corredor.
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Figura 53 - SHIS QL14 e EQL14/16– Sem escala

102

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

5.1.5. SHIS QL18
No sítio constituído como Parque Ecológico Garça Branca é possível apreciar conformações naturais de extrema
qualidade paisagística. Para esse setor foram propostas: passarelas elevadas, wetlands, área de observação das
veredas, trilhas e equipamentos para a prática de esportes. Apesar dos usos e intervenções sugeridos, a diretriz
principal da área é a recomposição da vegetação nativa - fitofisionomias de mata de galeria, mata de galeria
inundada e veredas - nos locais em que houver suporte dos tipos de solos e condição de umidade. Tais manchas
deverão ser protegidas e alargadas por áreas de mata seca (bosque tipo 3) na sua transição com as áreas de
parque urbano, além de interligadas às demais matas galerias e matas ciliares, compondo uma grande área coesa.

Figura 54 - SHIS - QL18

5.1.6. Área 2 – SHIS QL20 a QL22
A proposta prevê um circuito para educação ambiental no formato de um círculo com 400 m de diâmetro. O
pavimento do círculo varia, assim como as formações naturais do seu entorno: deque sobre a água, passeios em
alameda, trilha na savana, caminho no bosque, passarelas na copa das árvores, são algumas das possibilidades.
Na chegada, junto à porção sul, um pavilhão educacional e uma pequena praça fazem a recepção do visitante.
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A educação ambiental torna-se um passeio guiado, com potencial de atração turística e para escolas locais, por
exemplo. Nas áreas externas ao círculo, além das atividades de educação ambiental, os espaços podem servir
para atividades culturais como apresentações ao ar livre. A arborização e cobertura vegetal deste círculo deve ser
parte da visita, promovendo o circuito a título de Ecomuseu.28 Seguindo as curvas de nível e consequente
proximidade com a água, serão plantadas manchas de diferentes fitofisionomias do Cerrado.
No polígono delimitado pelo deck e pela Orla, já dentro d´água e nas porções úmidas de terreno, será plantada
uma vereda/buritizal. Em sequência, uma nova mancha de vegetação de mata ciliar gradualmente tomará forma,
sendo, por sua vez, seguida de uma nova mancha de mata seca. Outra mancha, na parte mais alta da topografia,
onde foi percebida a permanência de alguns remanescentes de Cerrado Stricto Sensu deverá ser recuperada e
reconstituída.
Tal proposta de vegetação e revegetação depende intimamente das condições locais de solo, assim sua viabilidade
deve ser conferida em etapa de projeto/implantação.
A oeste dessa área é proposto um píer com a função de mirante horizontal sobre a paisagem da desembocadura
do Córrego do Cocho.
Uma marina com capacidade para 100 embarcações em área molhada, é proposta à leste, e conta com área social,
restaurante, área de logística, apoio, oficina e estacionamento.
Continuando a nordeste dessa área, é criada uma praça de chegada com estacionamento, paraciclos e lanchonete.

28

Conceito de Ecomuseu: “O termo surge publicamente em 1971 em Dijon na 9ª Conferência Geral do ICOM. O termo “ecomuseu” terá
sido criado por Hugues de Varine e Georges Henri Rivière, e Serge Antoine, conselheiro do presidente do Município de Dijon.
Integrado nas questões em debate sobre ecologia e os modos de ajustamento das atividades humanas ao ambiente, ecomuseu o
conceito procura responder à necessária ligação do ser humano à natureza e à cultura presentes numa determinada paisagem.
Usado como instrumento de planeamento territorial em França, como forma de revitalizar paisagens em regressão demográfica, os
Ecomuseus equacionam o uso do território como espaço de lazer e a manutenção dos seus diferentes patrimónios
O primeiro ecomuseu é implementado em 1971 na “Maison de l’Homme et de l’Industrie” em Creusot, o que pode ser considerado de
protótipo de ecomuseu, onde a ideia era levar os visitantes a tomar iniciativa e a apropriar-se das acções do museu.
Segundo Henri Rivière, “L´Ecomussée un modele evolutic”, 1992, o conceito de ecomuseu é evolutivo e deverá acompanhar a evolução
da comunidade e ajustar-se aos diferentes tempos e necessidades.
As diferentes definições do termo dadas por Riviere refletem essa mesma evolução. Em 1973, o ecomuseu caracterizava-se como um
novo género de museu que tinha como base a interdisciplinaridade entre a ecologia, a dinâmica da comunidade, e o seu funcionamento
orgânico.
Três anos depois, essa definição é revista, acentuando-se a “vontade de museu” como algo que irrompe num determinado local, que se
implante, constituindo un núcleo primário que vai criando alianças com grupos preexistentes que produzem uma relação entre a
comunidade e o meio ambiente, no tempo e no espaço. Estes grupos são elementos secundários do museu, mas asseguram a
participação do agente chave.” Disponível no endereço: https://globalherit.hypotheses.org/1250
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Além dessa área, no próximo setor, uma praia com 750m, complementada com área para pavilhão de serviços:
restaurante, bares, sanitários e vestiários. Na extremidade leste da praia, um atracadouro permite a chegada de
visitantes também pela água. Ao sul do pavilhão de serviços ficam áreas de lazer e esportes: campo de futebol,
quadras poliesportivas, playground e academia ao ar livre.
Na porção mais a leste, junto à desembocadura do Parque Ecológico Canjerana, um deque faz a conexão com a
área seguinte do parque.

Figura 55 - SHIS QL20 a QL22– Sem escala

5.1.7. SHIS QL24
A ligação de pedestres e ciclistas entre a QL24 e a QL26 ocorre, por meio de deque, por baixo da Ponte Juscelino
Kubitschek. Esse deque segue junto à margem, paralelo ao lote destinado ao Museu Nelson Mandela. Uma praça
de acesso, estacionamento e trilha são propostos junto ao lote do museu. Nesse trecho a ciclovia e via de
pedestres seguem paralelos à margem do lago, enquanto uma pista para pedestres, separada, delimita os 20m
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de afastamento dos lotes residenciais. No acesso junto ao Córrego Canjerana é proposta praça de acesso com
trilha conectada ao percurso da Orla com implantação de deque e mirante.
Nas áreas mais largas são propostas quadras esportivas e mais dois equipamentos de lazer. Esses equipamentos
devem ser sempre associados a mobiliário urbano básico: paraciclo, bebedouro, lixeira e bancos. Dois novos
deques são propostos ao longo do percurso.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos como públicos.
Repetem-se aqui as manchas de arborização alternadas entre linhas contínuas e densas de bosque tipo 2 nos
trechos mais estreitos e manchas triangulares nos alinhamentos dos lotes nas porções mais largas.
Além disso, será plantada uma faixa de bosque tipo 2 no prolongamento das áreas alagadas e mata de galeria
existentes.

Figura 56 - SHIS – QL24– Sem escala
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5.1.8. SHIS QL26
Nesta área o acesso à Orla será após a QL26, cj. 8, próximo ao Parque Ecológico das Copaíbas onde hoje já existe
uma trilha. Junto à Estrada Parque Juscelino Kubitscheck (EPJK) o acesso se dará pela faixa entre a ponte e o
conjunto 1 é proposta também praça de acesso, estacionamento e quiosques.
Por se tratar de área residencial são propostas pequenas intervenções, porém vislumbra-se, além das trilhas e
caminhos, a implantação de equipamentos de esporte e lazer para criar movimento e atrativo para a vizinhança.
Na porção norte, a partir do Conjunto 9, é proposta uma pequena praça com ponto de ônibus, uma pista de
downhil para skate, patins e carrinho de rolimã e uma trilha paralela que dá acesso à Orla. Para travessia pelo
corpo d’água existente é proposta uma ponte.
Onde o terreno possui maior largura foi projetado um conjunto de quadras esportivas. O traçado principal avança
sobre a água e volta a tocar o solo mais ao norte, onde mais duas baterias de equipamentos de lazer são
propostas. Junto ao buffer de 20m é proposta trilha secundária a fim de evitar avanço sobre as áreas públicas.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos como públicos.
Nesta área, por sua declividade, a mancha de bosque do tipo 2 será implementada de forma contínua, sem
interrupções. Tal medida é importante para minimizar deslizamentos e assoreamentos intensificados pelas
características do relevo natural. No perímetro do curso d´água a nordeste, a APP deverá ser alargada por uma
mancha de mata seca, como medida preventiva e de recomposição da área.
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Figura 57 - SHIS - QL26– Sem escala

5.1.9. SHIS QL28
Ao norte da QL28 é proposto acesso à via na borda do Conjunto 9 (Parque Dom Bosco) com pequena praça de
acesso e onde hoje já existe ponto de ônibus. No acesso sul, junto ao Parque das Copaíbas, propõe-se a
manutenção das quadras esportivas existentes e criação de uma praça de chegada, associada a estacionamentos
e ponto de ônibus. Nesse trecho ciclovia e passeio passam rente ao buffer de 20m em relação aos lotes existentes,
de forma a inibir novos avanços sobre a área pública.
Na pequena península é proposta bateria de equipamentos de lazer e na ponta um mirante que possibilita vista
frontal com o Eixo Monumental no Plano Piloto. São propostas redários e mesas de piquenique mais adiante e
mais dois conjuntos de equipamentos de lazer. Esses conjuntos devem ser sempre associados a mobiliário urbano
básico: paraciclo, bebedouro, lixeira e bancos.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos como públicos.
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Propõe-se as manchas de arborização alternadas entre linhas contínuas e manchas triangulares de bosque tipo 2
nos alinhamentos dos lotes.

Figura 58 - SHIS - QL28 – Sem escala

5.1.10. Parque Ecológico Dom Bosco
Para o Parque Ecológico Dom Bosco, na área da Ermida, são propostas pequenas melhorias no traçado de ciclovia
e acessos. Atualmente o acesso à capela é feito por via com inclinação acentuada e sem sombreamento. Dessa
forma, a partir do estacionamento existente, é proposta uma passagem pelo bosque por trilhas ou deques
elevados onde os desníveis são menores. Uma ciclovia de acesso se conecta a existente. Na área próxima ao lago,
é proposto um setor cercado com praça para animais de estimação.
Como complementação, serão necessárias melhorias nos calçamentos e deques existentes (píer e atracadouro),
bem como restauro da Ermida. Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de
laudos técnicos, poderão ser mantidos como públicos.

109

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

Em termos de vegetação, a área é bem cuidada e gerida. A mancha de mata seca indicada na figura 59 já foi
implantada e as mudas devem começar a se desenvolver nos próximos anos. Resta, então, a implantação da faixa
de ata ciliar e sombreamento das praças.

Figura 59 - Parque Ecológico Dom Bosco – Sem escala
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5.2. Lago Norte

5.2.1. SML-ML7
Esta área apresenta duas características paisagísticas diferentes: cerrado remanescente e área alagada. Na porção
oeste, encontra-se o remanescente de Cerrado onde propõe-se trilha de saibro enquanto na área alagada a
travessia ocorre por meio de deques.
Existe também uma área degradada a leste, com caráter de parque urbano, onde foram propostos equipamentos
de lazer, praça de acesso, estacionamentos e ponto de ônibus.

Figura 60 - ML7 – Sem escala
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5.2.2. SML-ML4
Trecho fragmentado onde os espaços residuais entre os lotes registrados conformam um conjunto de áreas com
variadas possibilidades de ocupação. Na área próxima ao Morro do Careca o percurso segue o sistema viário
existente e os caminhos só chegam à Orla por meio de trilhas e deques. Nessa mesma região, na EPPR é proposta
praça de acesso adjacente ao ponto de ônibus existente. São propostas praças e pequenos estacionamentos em
porções onde o sistema viário existente se aproxima da linha d’água. Mais ao sul, numa pequena península
propõe-se a implantação de mirante. Na região próxima a estação de captação da Caesb não é proposta nenhuma
possibilidade de acesso à borda d’água de forma a manter a preservação e segurança dessa área.
Nesta área, as manchas de vegetação mais importantes a se notar são as de bosque tipo 2 na borda, e as de
bosque tipo 3, que conformam cinturões de transição entre o bosque tipo 2 e áreas de remanescentes, e de
proteção entre as áreas residenciais e áreas livres.

Figura 61 - ML4 – Sem escala
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5.2.3. SML-ML3 - Parque Morro do Careca
Porção de característica paisagística privilegiada onde foram propostos caminhos que evitam tocar a borda do
lago, no trecho da APP é proposta apenas uma trilha de saibro que se conecta a um deque que atravessa área
alagadiça em direção à porção da ML4. É proposta ciclovia circundando o parque e uma praça de acesso, com
equipamentos de lazer, estacionamento, equipamentos de apoio e deque.
No que concerne a vegetação, a área se assemelha à ML4: as manchas de vegetação mais importantes, além da
de proteção da APP, são as de bosque tipo 2 na borda, e a de bosque tipo 3, que conforma um cinturão de
transição entre o bosque tipo 2 e área do Morro do Careca, onde há remanescentes de Cerrado.

Figura 62 - Parque Morro do Careca – ML3– Sem escala
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5.2.4. SHIN QL5
Este trecho localiza-se entre os cjs. 1 e 7 da QL5 onde se propõe, além do circuito de pedestres e ciclistas, dois
acessos que interligam com a ciclovia existente na EPPN. Inicia-se uma trilha nesse trecho sobre influência da
desembocadura do Córrego do Torto, onde é proposto um deque sobre a área de vegetação de área alagada.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos públicos.
Para esta área, a proposta mais importante para a cobertura vegetal é a complementação e alongamento da
mancha de APP, que deve receber atenção especial na ocasião de execução de projeto específico.

Figura 63 - SHIN QL5 – Sem escala
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5.2.5. SHIN QL7, QL9 e QL11
No sentido da QL7 a QL11 praça de acesso e ponto de ônibus localizada na EQL7/9 ligando a faixa estreita da orla,
com proposta de ciclovia e conjunto de equipamentos, estacionamento e módulo de apoio.
Entre a QL9 e QL11, onde atualmente se encontra uma escola, é proposta a ocupação da área pública por meio
de praça, ciclovia, estacionamento e equipamentos de apoio.
Neste trecho, a faixa de acesso a orla é estreita e no detalhamento do projeto deve ser considerado a execução
da ciclovia compartilhada na APP ou em deque, com atenção ao percentual de permeabilidade exigido.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos públicos.
Como acontece em várias outras áreas mais estreitas, será implementado o buffer de 20m de bosque tipo 3 ao
fundo dos conjuntos para resguardo dos lotes residenciais e manchas triangulares de bosque tipo 2 no
alinhamento dos lotes. Estes fragmentos, com o passar do tempo, tenderão a se emendar e comporão uma grande
mata ciliar longitudinal, que oferecerá abrigo e suporte para avifauna, além de espaço de contato natural de
qualidade para população.
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Figura 64 - SHIN QL7, QL9 e QL11– Sem escala
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5.2.6. Área 3 – PAN13/SHIN QL13
O projeto do Ponto de Atração Norte – PAN13 apresenta uma praça que aproveita a cota elevada da topografia
em relação ao lago para gerar visuais sobre os componentes paisagísticos da região.
O relevo desse trecho permite também visualizar adequadamente a prática de esportes que ocorrem nas
elevações mais baixas: natação, cross triathlon e moutainboard, já existentes na região. No centro desse trecho, a
diretriz de ocupação é a preservação dos remanescentes de cerrado, conjugada com a prática de esportes de
baixo impacto. Nessa região, é proposta também área para edificação de comércios e serviços.
São propostos, na porção próxima a divisa como Hospital Sarah Kubitschek, estacionamentos, aproveitando área
já utilizada com esse fim pela Paróquia do Pai Nosso, e área esportiva, com quadras e academia ao ar livre.
Junto à linha d’água, preservando a vegetação ciliar, propõe-se a implantação de deques que conformem uma área
de treinamento para cross triathlon. É constituído de piscinas que comportam trechos de natação em águas
abertas com 50m e com 250m de forma a permitir diferentes tipos de prática esportiva. Além disso, esses espaços
servem como área balneárias de lazer para a população em geral, nos momentos em que os treinos não estejam
acontecendo.
Para abrigar atividades de apoio, como bares, restaurantes, sanitários, vestiários foi criada área com 2.300m² para
instalação de pavilhão de dois pavimentos, paralela à orla, em cota mais baixa do terreno.
A cobertura vegetal terá 4 momentos principais: mancha de bosque tipo 2 às margens, dissolvida brevemente nos
locais de banho; áreas de bosque tipo 3 para proteção da área residencial; arborização de parque urbano,
seguindo as intenções de projeto e sombreamento das praças; e uma área de recomposição da discreta mancha
de Cerrado existente. Ela será separada das demais por um caminho que servirá, também, como delimitador de
sua área, garantindo sua maior proteção (tanto do pisoteio, quanto pela invasão de gramado) e destaque
paisagístico.
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Figura 65 - PAN 13 – Sem escala
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5.2.7. Área 3 – SHIN QL13 e QL15
Ao norte da QL15, é criada uma sequência de áreas esportivas, quiosque para piquenique e redários, e na altura
da QL15, uma nova área de lazer com quadras poliesportivas e uma área de comércio e serviços onde se sugere
a implantação de restaurante, sanitários e vestiários. Nesse trecho um deque de madeira avança sobre a água
para permitir continuidade nos percursos peatonais além da possibilidade de acesso pela água. A intenção
também é que desse elemento construído sejam possíveis visuais para locais como: Hospital Sarah Kubitschek,
Ilha do Retiro e Prainha do Lago Norte. O acesso à orla nesse trecho é realizado a partir da EPPN onde se desenha
uma praça com paraciclos e mobiliário urbano.
Na continuidade noroeste dessa área, o sistema de ciclovia/passeio conecta a área adjacente ao Hospital Sarah
Kubitschek. Ao longo dessa linha sugere-se a ampliação da largura de passeio de forma a qualificar também os
espaços públicos de acesso ao edifício.

Figura 66 - Área 3 – SHIN QL13 – Sem escala
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Figura 67 - Área 3 – SHIN QL15– Sem escala
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5.2.8. Área 3 – SHIN Trecho 15 - Parque Ecológico das Garças e Trecho 16
O Parque Ecológico das Garças é extensivamente utilizado pela população do Lago Norte, este espaço permite
visuais para as margens opostas do Paranoá, especialmente para a área da península que abriga o Palácio da
Alvorada.
Nessa extremidade da península, são preservadas as possibilidades de uso já existentes como as áreas de praia
e espaços para prática de kitesurf e futebol.
Ao norte do Parque se localizam vagas de estacionamento, quadras esportivas e pequeno pavilhão de apoio, com
sanitários, vestiários, lanchonete, etc.
Para dar suporte a essas atividades a oeste, no Trecho 16, é proposta a implantação de cinco lotes para construção
pavilhão de serviços com bares, lanchonetes, vestiários e sanitários. Nessa porção, uma via de serviços organiza e
conecta os acessos de veículos aos estacionamentos, além de servir como acesso de carga e descarga.
O principal elemento de articulação formal e de identidade visual da península é um passeio constituído de duas
vias que se conectam em dois pontos: na praça de chegada – ao norte, no Parque – e num deque sobre a água –
ao sul. O retângulo formado por esses elementos torna-se assim um novo articulador espacial do Parque Ecológico
das Garças e das atividades vizinhas, setorizando usos e organizando fluxos de acesso e permanência.
No tocante à vegetação, linhas de bosque tipo 2 serão plantadas para proteger as suas bordas e garantir a
qualidade da água, sendo interrompidas nas áreas de praia e do deque de esportes aquáticos (kitesurf, windsurf e
SUP). Para o restante do parque urbano, será adensada sua arborização, propiciando áreas sombreadas para os
usuários.
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Figura 68 - Área 3 – Parque das Garças – Sem escala
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5.2.9. SHIN QL10, QL12, QL14 e QL16
No trecho entre QL8 e QL10, propõe-se, estacionamentos praça de acesso na porção leste. Seguindo para a QL10
a pista de pedestres e ciclistas nas faixas mais estreitas até acesso pela EQL10/12, onde são propostas praça de
acesso, equipamentos de lazer e deques na área da orla. Outro acesso é proposto entre a QL12 e QL14 também
com implantação de praça de acesso, estacionamentos com equipamento de lazer na borda do lago.
Próximo ao Clube do Congresso, Conjunto 6 QL16, propõe-se ligação entre a orla e a EPPN com ponto de ônibus,
estacionamento e praça de acesso.
Entre as QL16 e QL14 existem duas áreas estreitas, no alargamento propõe-se equipamento de lazer, esporte e
apoio.
Neste trecho, a faixa de acesso a orla é estreita e no detalhamento do projeto deve ser considerado a execução
da ciclovia compartilhada na APP ou em deque, com atenção ao percentual de permeabilidade exigido.
Um novo acesso de pedestres à orla foi criado na QL14 no Conjunto 4 com equipamentos de lazer e apoio.
Para área são propostos, além do terminal intermodal, equipamentos de lazer, pistas e deques, associados às
praças de acesso, onde o terreno apresenta maior largura. Os deques existentes, desde que atestada sua
integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser mantidos públicos.
Repetem-se na área o buffer de 20m de bosque tipo 3 ao fundo dos conjuntos para resguardo da área residencial
e as manchas triangulares de bosque tipo 2 no alinhamento dos lotes.
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Figura 69 - SHIN QL10 e QL12– Sem escala

Figura 70 - SHIN QL14 e QL16– Sem escala

124

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

5.2.10. SHIN QL6 e QL8
O trecho a leste na QL8, mais estreito é proposta ciclovia por terra e caminho paralelo por deque sobre a água,
devido a pouca largura disponível.
Contíguo ao PAN6, onde o terreno apresenta até 130m de largura, são propostas duas pistas paralelas, uma para
pedestre e outra para ciclistas. Na faixa entre esses dois caminhos são propostos equipamentos de esporte e
lazer e um módulo de apoio, que pode conter lanchonete e sanitários. Na porção final, próxima a QL8 cjs. 6 a 8 se
forma uma espécie de península, onde é proposta trilha, instalação de redários, mesas, píer e atracadouro.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos públicos.
Nesta área, a distribuição da vegetação se resume a dois tipos principais: bosque tipo 3, para proteção dos buffers,
e bosque tipo 4, para composição do parque urbano conforme projeto específico a ser elaborado.

Figura 71 - SHIN QL6 e QL8– Sem escala

125

PLANO URBANÍSTICO DE USO E OCUPAÇÃO
DA ORLA DO LAGO PARANOÁ - MASTERPLAN
RELATÓRIO TÉCNICO

5.2.11. SHIN QL4
Trata-se de área de transição entre o Parque Vivencial do Lago Norte e o PAN6. Nesse trecho é proposta apenas
implantação de passeio e ciclovia além de incremento na vegetação de parque urbano e mata ciliar.
Os deques existentes, desde que atestada sua integridade estrutural por meio de laudos técnicos, poderão ser
mantidos públicos.
Predominam as tipologias de bosque tipo 3 e bosque tipo 4, além da mancha de bosque tipo 2 na porção mais a
oeste.

Figura 72 - SHIN QL4– Sem escala
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5.2.12. SHIN QL2 - Parque Vivencial do Lago Norte
Na Área atualmente consolidada como parque urbano, foi prevista a manutenção do traçado de pedestres
existente próximo à linha d’água e proposto alargamento dessa pista para que acomode ciclovia. Na porção oeste,
próxima a Ponte do Bragueto é proposta travessia de pedestres e ciclistas que se conecta com o Deque Norte, no
Plano Piloto. Essa conexão se mostra importante, pois há oportunidade de comunicar a rede cicloviária do Lago
Norte com o Plano Piloto e o Parque Olhos D’água.
Na porção leste, no cj. 12 da QL2, é proposta praça de acesso e desobstrução das áreas de fundos de lotes, a fim
de proporcionar acesso mais direto e seguro à orla.
Como diretriz de uso e ocupação, são propostos equipamentos de lazer, como academia ao ar livre e parque
infantil nas áreas de acesso e pequeno restaurante panorâmico, junto à praça de acesso na QL2. Recomenda-se
a revitalização da estrutura existente, passeios, praças, equipamentos e deques, que servirão de apoio à instalação
de para canoagem.
A vegetação a ser inserida nos bosques de tipo 2, deverão se emendar visualmente à vegetação que cresce
espontaneamente em torno do olho d´água presente na sua porção mais a oeste. Este olho d´água, por sua
importância ecológica, deve ser constantemente monitorado, de modo a que sua integridade seja mantida.
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Figura 73 - Parque Vivencial do Lago Norte – Sem escala
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5.3. Plano Piloto
De uma maneira geral, no que concerne a cobertura vegetal, as áreas da Orla Livre do Plano Piloto deverão ser
pequenos oásis em meio à paisagem tão antropizada e, por vezes, desprovida de áreas verdes de qualidade. Para
tanto, suas bordas serão tratadas como bosques do tipo 2, com linhas densas de árvores, e de bosque do tipo 4,
que terá sua composição definida posteriormente, segundo projetos específicos para cada uma das áreas.

5.3.1. SCES Trecho 1 (entre Lote 8 e Lote 4)
Área entre a L4 Sul e a borda do lago onde são propostos estacionamentos associados à praça de acesso e ponto
de ônibus e equipamento de suporte com sanitário e serviços. Como complemento é proposto um deque que
terá função de píer e atracadouro.

Figura 74 - SCES Trecho 1– Sem escala
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5.3.2. SCES Trecho 1 (entre Lote 7 e Ponte Honestino Guimarães)
Espaço público com declive acentuado. São propostos estacionamento com praça de chegada e acomodação,
equipamentos de lazer de pequeno porte. É proposto também deque para acesso sobre a água. Esses
equipamentos servirão como complemento de uso a Praia dos Orixás.

Figura 75 - SCES Trecho 1 – Sem escala
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5.3.3. SCES Trecho 2 (entre Lote 1 A e Lote 1)
Área onde atualmente encontra-se um clube. É mantido acesso através de via interna existente.
A proposta tenta considerar as pré-existências e equipamentos construídos a fim de preservar estruturas que
estejam em bom estado, apenas transformando-as em públicas. Um deque encerra o circuito por sobre a água.

Figura 76 - SCES Trecho 2– Sem escala
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5.3.4. SCES Trecho 2 (entre Lote 1 e Lote 11)
Área com acesso desobstruído, porém com pouca visibilidade a partir do sistema viário existente. A proposta
mantém as características do local e propõe a recuperação do deque existente e implantação de vegetação de
parque urbano e de mata ciliar.

Figura 77 - SCES Trecho 2 – Sem escala
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5.3.5. SCES Trecho 2 (entre Lote 4 e Lote 5)
É proposta alameda de acesso a partir do SCES. A área impermeabilizada existente deverá passar por
reformulação e ser transformada em praça. Os estacionamentos ficarão junto ao limite dos lotes do clube a norte
em área já descampada, onde se dará acesso para garagem pública e rampa para barcos, aproveitando-se da
estrutura existente que hoje se encontra em área pública.

Figura 78 - SCES Trecho 2 (entre Lote 4 e Lote 5) – Sem escala
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5.3.6. SHTN Trecho 2 e SCEN Trecho 1 A
A área é caracterizada pela fragmentação e pela pouca visibilidade a partir da SHTN. Dessa forma, como diretriz
inicial é importante à sinalização dos acessos a partir dessa via.
O primeiro fragmento já possui acesso facilitado à borda a partir de sistema viário. É proposta praça de acesso.
Na segunda parcela é proposta praça de acesso com pontos de ônibus na porção próxima a SHTN. Na área
próxima a boda do Lago. No terceiro fragmento é proposto estacionamento em área já caracterizada.
É proposta a manutenção das quadras e equipamentos esportivos existentes em todas as áreas. Esses devem ser
transformados em espaços públicos. O quarto trecho já é acessado a partir do sistema viário, nele é proposto
deque. No terceiro fragmento, na continuação do traçado, uma linha perpendicular à borda com deque.
Para todas as áreas são propostas baterias de mobiliários urbanos.

Figura 79 - SHTN Trecho 2 e SCEN Trecho 1 A – Sem escala
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5.3.7. Parque da Enseada
Área já definida como parque urbano e que atualmente encontra-se abandonada. A caracterização e identidade
desse espaço se dá pela presença das ruínas da Escola Superior de Guerra e a proposta é que se mantenham,
dentro de condições de segurança que devem ser comprovadas através de um laudo estrutural completo
acompanhado de projeto de estabilização dessas estruturas.
São propostas duas praças de acesso com estacionamentos, uma a partir da SMI Trecho 2 e outra no fim da SCEN
trecho 2. Propõe-se também duas vias, uma que conecta SMI e SCEN, que marca o perímetro oeste e outra que
conecta a SMI a via que corta a área da UnB, que atravessa o parque e garante acesso a plataforma central. Nas
áreas de parque remanescentes define-se o desenho de trilhas conectadas ao eixo principal do parque.
É proposta plataforma elevada em deque sobre as ruínas. Aproveita-se a laje existente para demarcar o acesso.
Na área adjacente, são propostos equipamentos de apoio e suporte como lanchonetes, restaurantes e sanitários.
Para todas as áreas são propostas baterias de mobiliários urbanos.
Esta área tem uma paisagem bastante peculiar e grande beleza cênica a ser explorada em conjunto com a
vegetação. As ruínas da construção inacabada da Escola Superior de Guerra constituem uma área interessante à
visitação e deve, portanto, ser explorada. Além das passarelas e caminhos propostos, propõem-se ali um grande
jardim aquático, com espécies de veredas e buritizais, permitindo que o visitante ande por sobre a copa da vereda.
Como todo jardim aquático, a presença equilibrada de espécies da flora e animais aquáticos é fundamental para
a manutenção da qualidade da água e impedimento da proliferação de mosquitos. Assim, deve ser garantido um
acesso mais fácil às águas, alargando-se e/ou cavando-se alguns corredores para que a passagem da água do lago
para o jardim e do jardim para o lago seja mais fluida e não empoce, e os peixes, moluscos e anfíbios tenham livre
acesso.
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Figura 80 - Parque da Enseada – Sem escala
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5.3.8. SCEN Trecho Norte 11 (entre lote 3 e lote 5B)
Área próxima ao Parque Olhos D’Água e localizada entre clubes existentes. Tem boa visibilidade a partir da L4.
Para essa área é proposta uma alameda que leva até a borda do lago. Nessa alameda pode-se prever uma praça
skatável com áreas de marquise. Na fronteira norte, é proposto estacionamento sobre área existente e rua que
dá acesso à rampa para barcos. Na borda um deque que segue quase toda a extensão do lote.
Para todas as áreas são propostas baterias de mobiliários urbanos.

Figura 81 - SCEN Trecho Norte 11 (entre lote 3 e lote 5B) – Sem escala
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6. PROPOSTA PRELIMINAR DE ESTRATÉGIAS DE FONTES DE RENDA
Consideram-se vários modelos possíveis nas estratégias para fontes de renda da implantação dos parques
urbanos presentes no projeto Masterplan da Orla do Paranoá.
Cada um dos modelos é passível de aplicação em um ou mais equipamentos e espaços da Orla do Paranoá, ou
seja, cada equipamento ou local pode adotar mais de uma estratégia de financiamento.
Sejam concessões de direito de uso, parcerias público privadas ou proposição de equipamentos, sugere-se que
sejam estabelecidos contratos através de licitações públicas devidamente instruídas pelo poder público do Distrito
Federal. Caso sejam necessárias propostas de desenho de equipamentos antes da implantação dos serviços,
sugere-se a elaboração de concursos de projeto de forma a garantir a qualidade dos espaços da Orla do Paranoá.
Na sequência, listam-se as possibilidades de arrecadação considerando os equipamentos propostos.

Estratégia 1 - Concessão de uso
Potenciais:
- Concessão de uso dos 5 lotes constituídos na extremidade da Península Norte, na área conhecida como parque
das garças.
- Concessão de uso das 2 marinas para embarcações previstas no Lago Sul. A primeira junto à Ponte das Garças
e a segunda na localidade próxima à QL20.
- Concessão de direito de uso de bem público para 17 restaurantes, lanchonetes e locais de comércio previstas
nas áreas de detalhamento: Lago Sul 1 (2 locais), Lago Sul 2 (5 locais), Lago Norte 3 (6 locais).
- Concessão de uso e exploração comercial do transporte hidroviário/lacustre no Lago Paranoá. Construção e
administração do sistema com 5 terminais de transporte previstos, sendo que dois deles, nas extremidades sul e
norte da rede podem ser intermodais.
- Concessão de uso e exploração comercial de linhas turismo tanto de ônibus, quanto aquaviárias que possam
fazer circuitos e passeios ao redor do Lago Paranoá. Para além da modalidade do transporte coletivo, é possível
implantar redes exclusivamente turísticas que façam passeios regulares, sejam através de barcos e balsas, no caso
do lago ou ônibus circulares, no caso das vias perimetrais ao lago.
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- Concessão da execução, operação e manutenção dos equipamentos de mobiliário urbano. Nesse modelo a
iniciativa privada implanta e conserva objetos de mobiliário urbano e comunicação visual obtendo renda através
da administração de anúncios publicitários.
- Concessão do equipamento “Roda Gigante” à execução e/ou administração pela iniciativa privada.

Estratégia 2 – adoção de áreas dos parques pela iniciativa privada
Potenciais:
- Adoção por empresas patrocinadoras, em troca de espaço publicitário, especialmente nas áreas sensíveis
ambientalmente onde não podem ser implantados equipamentos construídos de grande porte. Nesse modelo, as
empresas se comprometem a realizar a manutenção e conservação das áreas em troca de espaços publicitários
em elementos como placas e painéis informativos, por exemplo.

Estratégia 3 - aluguel ou arrendamento de espaço
Potenciais:
- Aluguel de área para shows ao ar livre na QL10 do Lago Sul;
- Aluguel de área de anfiteatro ao ar livre na QL10 do Lago Sul.
- Aluguel de espaço para publicidade em placas e painéis de sinalização ou junto ao mobiliário urbano, caso o
Governo do Distrito Federal resolva implantar e operar esses equipamentos.

Estratégia 4 – direito de nome
Potenciais:
- Direito de nome através de inserção de painéis com a logomarca de empresas privadas. Áreas para prática de
esportiva como quadras, pistas, etc. podem, por exemplo, tornar-se interessantes para empresas fabricantes de
equipamentos esportivos. Nesse modelo, a empresa tem o direito de dar nome aos equipamentos,
comprometendo-se a fazer a conservação e manutenção das áreas.

Estratégia 5 – comercialização de lotes
Potenciais:
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- O poder público pode lotear e comercializar áreas que tenham alto potencial de retorno no curto prazo, a
exemplo dos 5 lotes comerciais na extremidade da Península Norte, junto ao Parque das Garças.

Estratégia 6 – aluguel de equipamentos
Potenciais:
- Terceirização do sistema de aluguel de bicicletas – bike sharing – implantado em vários dos locais previstos no
Masterplan como nas Praças de Chegada.
- Aluguel de caiaque, stand-up paddle, pedalinho e pequenas embarcações. Esses equipamentos podem também
ser patrocinados por marcas esportivas, bem como ter os seus serviços de aluguel/empréstimo terceirizados.

Estratégia 7 – cobrança de ingresso ou tíquete
Potenciais:
- Caso o poder público deseje administrar equipamentos diretamente, há a possibilidade de cobrança de ingressos
para a “Roda Gigante” ou para o Pavilhão Cultural junto à QL10.
- Cobrança de tíquete, caso haja o interesse de administração direta, da linha de ônibus turístico, das embarcações
para passeios no lago e mesmo para o sistema de transporte hidroviário/lacustre.
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EQUIPE TÉCNICA

Plano Urbanístico de Uso e Ocupação da Orla do Lago Paranoá – Masterplan

Data:

Estúdio 41 Arquitetura

Out. 2018

Nome/ Forma de Participação

Categoria Profissional

Registro Profissional

Arquiteto e Urbanista

CAU A69403-7

Emerson José Vidigal

Arquiteto e Urbanista

CAU A27326-0

Eron Danilo Costin

Arquiteto e Urbanista

CAU A47500-9

Fabio Henrique Faria

Arquiteto e Urbanista

CAU A69184-4

Martin Kaufer Goic

Arquiteto e Urbanista

CAU A152378-3

Arquiteta e Urbanista

CAU A43428-0

Rubrica

Coordenação
João Gabriel de M. R. Cordeiro

Projeto

Consultoria Paisagismo
Paula Farage Knupp dos Santos
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EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO

Comissão Especial de Recebimento, Análise e Aprovação dos Produtos do Masterplan para a Orla
do Lago Paranoá – Contrato 008/2018-SEGETH (Portaria Conjunta 04/2018).
Nome/ Matrícula

Órgão Setorial

Ana Carolina Favilla Coimbra/ 271734-4

SEGETH

Fernanda Figueiredo Guimarães/ 1430664-6

SEGETH

Juliana Mendes Aguiar Monteiro/ 272319-0

SEGETH

Rejane Jung Vianna/ 156914-7

SEGETH

Vitor Recondo Freire/ 152629-4

SEGETH

Bruno Correa Terra Amaral/ 269170-1

SEMOB

José Soares de Paiva/ 270667-90

SEMOB

Alisson Santos Neves/ 21581509

IBRAM

Pedro Braga Netto/ 16723813

IBRAM

Rubrica
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
Governador do Distrito Federal-GDF

THIAGO DE ANDRADE
Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação-SEGETH

LUIZ OTÁVIO ALVES RODRIGUES
Secretário-Adjunto de Estado de Gestão do Território e Habitação-SEGETH

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais-CaCI

FÁBIO RODRIGUES PEREIRA
Secretário-Adjunto de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais-CaCI

FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente-SEMA

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES
Presidente do Instituto Brasília Ambiental-IBRAM

FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade-SEMOB

DÊNIS DE MOURA SOARES
Secretário-Adjunto Secretaria de Estado de Mobilidade-SEMOB
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ANEXO I
CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS

Foram realizadas consultas às concessionárias via Segeth, que fez as solicitações via Ofício para identificação de
interferências nas áreas de detalhamento 1, 2 e 3. Foram constatadas interferências nas 3 áreas, onde as plantas
cadastrais indicam a presença de redes de energia, esgoto e drenagem em trechos dessas áreas.
Durante o desenvolvimento dos estudos preliminares a equipe do Estúdio 41 não tivera acesso a essas
informações e possíveis ajustes serão necessários na etapa de desenvolvimento dos projetos básicos de
paisagismo ou sistema viário.
Vale informar que informações obtidas só serão precisamente confirmadas em levantamento topográfico
planialtimétrico, serviço que está em processo de execução.
Ao Despachos com respostas estão, em sua integram nos anexos I (Novacap), II (CEB) e III(Caesb)

Novacap – Companhia Urbanizadora Nova Capital (Anexo I)
O parecer identifica a presença de redes de águas pluviais nas poligonais e indica os limites para faixa de
servidão das redes. Indica que essas faixas são requeridas apenas em caso de edificações e fundações e que
sistema viário e calçamentos não precisam respeitar esses limites. Indica a limitação do trabalho de corte/ aterro
a 50 centímetros de profundidade.

CEB – Companhia Energética de Brasília (Anexo II)
O laudo técnico indica a presença de interferência de redes aéreas, subterrâneas e redes de iluminação pública
nas três áreas. De forma geral são descritas condicionantes para o projeto que indica faixas de servidão para
redes subterrâneas, distâncias mínimas de postes em relação ao sistema viário. Determina também distâncias
mínimas entre edificações e redes aéreas.
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No que diz respeito à interferência do mirante com rede aérea na QL 10, esse plano recomenda que essa rede
seja enterrada não apenas pela presença dessa edificação. Entende-se que com o aumento do movimento
nessas áreas a presença de rede de alta tensão aérea pode acarretar em risco a saúde e integridade física dos
usuários do parque.

CEB – Companhia Energética de Brasília (Anexo III)
Parecer técnico indica interferência nas 3 áreas com redes existentes, principalmente de esgoto. Indica a
necessidade do respeito às faixas de servidão, cobrimentos e distanciamentos mínimos quando da interferência
com novas redes de águas pluviais projetadas. Sugere que o plantio de espécies, mesmo que de pequeno porte
respeitem as faixas de servidão.
Quanto à posição de poços de visita e sua interferência com os projetos, só será possível identificação de
interferências precisas após o levantamento topográfico planialtimétrico.
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ANEXO II
DETALHE PISTAS

