Concurso definirá o projeto para uma orla democrática no Lago Paranoá
Brasília volta a sua origem de vanguarda, comprometida com o planejamento, e lança uma das mais aguardadas
decisões de governo: a realização do concurso que definirá o projeto para a Orla do Lago Paranoá, o Masterplan da
Orla.
A partir de agora, equipes multidisciplinares que atuam com a elaboração de projetos arquitetônicos, urbanísticos e
paisagísticos, poderão apresentar suas propostas que indicarão usos, atividades e a configuração ao longo do espaço
mais icônico de Brasília.
O Concurso
As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 23 de fevereiro de 2018. O resultado será anunciado no dia 21 de
abril, por ocasião do aniversário de Brasília. O julgamento acontecerá entre os dias 17 e 20 de abril por comissão
profissional competente e de amplo reconhecimento.
Os participantes deverão apresentar uma concepção geral para orla e para a utilização do espelho d' água. O vencedor
do concurso desenvolverá, além do conceito geral para três áreas indicadas no edital, duas no Lago Sul e uma no Lago
Norte. O Termo de Referência do Concurso apresenta essas três áreas e outras 18 possíveis de receber intervenção ao
longo da orla.
Serão escolhidos os cinco melhores trabalhos, classificados por ordem de mérito. Os cinco projetos classificados
passarão pela fase de habilitação, quando a equipe habilitada do projeto mais bem colocado será declarada vencedora
e assinará um contrato para apresentar uma versão consolidada do Masterplan, com as observações do júri e da
Segeth, e desenvolver os projetos básicos citados.
A remuneração estimada para o contrato é de cerca de R$ 2,5 milhões, oriunda do Fundo de Desenvolvimento Urbano
do Distrito Federal (Fundurb). O projeto declarado vencedor do certame receberá uma remuneração na assinatura do
contrato (correspondente ao Masterplan declarado vencedor) e o restante em parcelas correspondentes às entregas
do Masterplan consolidado, dos projetos básicos das três áreas e dos cadernos de especificação.
Além do conceito geral e o Masterplan consolidado, saiba quais são os três locais da orla para os quais os concorrentes
deverão propor projetos específicos:
Área 1: vai do Trecho 1 do Setor de Clube Esportivo Sul (SCES), até o Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS), na
Quadra 10. Esse polo já conta com parque e áreas desobstruídas que estavam ocupadas irregularmente. Possui
potencial para bosques, parques urbanos, trilhas, praia, píer, terminal atracadouro e atividades de comércio e serviço
de apoio para os visitantes dessas modalidades, bem como infraestrutura de permanência. No mapa do TR, pode ser
localizado nas identificações 6a, 7a e 4.
Área 2: compreende as Quadras 20 a 22, do Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS). Nessa região, os estudos da
Segeth indicam o aproveitamento para praia, píer, terminal atracadouro, trilhas. O diferencial é a previsão de lotes
institucionais que exigirão saídas criativas dos concorrentes, considerando que são espaços adequados para atividades
de educação ambiental e cultura. No mapa do TR, a região está sinalizada com a numeração 15.
Área 3: localizada na área onde está o Parque das Garças, onde houve ação de desobstrução e já havia a previsão de
um Ponto de Atração Norte (PAN), com possibilidade de instalação de equipamentos culturais, artísticos e esportivos.
No mapa do TR, a região está sinalizada com as indicações 14 e 18b.
Mais informações em: http://concurso.orlalivre.df.gov.br/presskit

