Possibilitar que a Orla do Lago Paranoá se torne um espaço democrático
e acessível, abrigando vivências de esporte e lazer em harmonia com
o meio ambiente, como prenuncia o edital, é um desafio que não pode
desconsiderar os conflitos relativos ao processo de desocupação da orla,
bem como o caráter simbólico do lugar, como capital federal e patrimônio
cultural.
Processo que implica em compatibilizar visões, desejos e necessidades tão
diversos quanto as dos abastados residentes das mansões e plano piloto,
quanto dos menos afortunados moradores das áreas próximas, como
Varjão, Paranoá e ltapoã. Ou seja, depende do sucesso em enfraquecer
dicotomias que marcam fortemente a sociedade brasileira e que em
Brasília, em especial nas áreas tema deste concurso, mostram-se ainda
mais contundentes.

APAISAGE
ELEMENTO DE
CONCILIAÇÃO DE
ESCALAS

CONSTRUINDO COMUNS
Inspirado pela ideia de construir "comuns:' em espaços, paisagens,
vivências e usos, toda a proposta é pautada pela busca de conciliação de
4 pares de opostos, ou seja, de possibilitar a coexistência sem alterar a
essência, permitindo usar, conviver, desfrutar e apropriar dos espaços da
orla do Lago.
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MINIMIZAR CONFLITOS
PELO CONVÍVIO

PÚBLICO X PRIVADO� USO
1 ndependentemente da sua posse,
espaços
públicos
e privados
são vistos como dois lados da
mesma
moeda,
locais
onde
direitos e responsabilidades são
estabelecidos pelo uso.
RICOS X POBRES� CONVÍVIO

COMUM
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URBANIZADO

Considerando que tanto a cidade
quanto o lago são puro artifício,
fatos urbanos produzidos para
usufruto humano, mais do que
quaisquer outros, os espaços
da orla do Lago destinam-se a
reestabelecer a conex5.o entre eles,
permitindo desfrutar de ambos.
MONUMENTO
PAISAGEM

X

PESSOA

Embora possuam dimensões físico.s
e simbólicas monumentais, são as
pessoas que dão sentido ao Paranoá
e à Brasília, de modo que o comum
capaz de conciliá-los é a paisagem
que compõe e v1venc1am.

PATRIMÔNIO
Brasília, tombada em nível distrital e nacional, é considerada, desde 1990,
patrimônio da Humanidade pela Unesco. O traçado inovador e único do
Plano Piloto, os edifícios, projetados sob as premissas modernistas
estabelecidas na Carta de Atenas (1933), a inserção peculiar da cidade,
no centro do cerrado brasileiro - formação vegetal em franco processo
degradativo - e, ainda, as obras de arte distribuídas pelo território,
conferem a cidade uma monumentalidade e espacialidade únicos, os
quais foram fundamentq_i.s para sua candidatura e eleição como pafrirTiônio- -..
mundial. _
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Para além das diferenças ditadas
por condições soc1oeconôm1cas
entre os moradores do DF e das
cidades
satélites,
visitantes
habituais ou esporádicos, de todas
as idades, locais ou oriundos de
outras regiões do país e do mundo,
os espaços da orla do lago são
destinados ao convívio.

NATUREZA X
DESFRUTAR
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MASTERPLAN
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O MasterPlan apresentado é
fruto da análise e compilação
dos projetos e planos existentes
paro. as áreas da Orla do Lago
Paranoá e da sua combinação
os novos planos e projetos
os nesta proposta.

ESPORTES COTIDIANOS

1
ECO-HOTÉIS

:

Os objetivos
incipais deste
MasterPlan
são.
sensibilizar
a população em
lação à
importância do Lago
seu
entorno
próximo,
promov
o convivia entre quem vive,
visita e frequenta as margens
do Paranoá e contribuir para o
desenvolvimento
sustentável,
tendo como retorno espaços
ambientalmente valorizados e
atividades democráticas.
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SENSIBILIZAR
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FEIRA DE ORGÂNICOS

PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM
PRESERVAÇÃO DA ÁREA
SALVAGUARDADA - UNESCO

/

CONVIVER

MANUTENÇÃO DA APP DO
LAGO PARANOÁ

viver
+
visitar
+
frequentar

�

INCENTIVAR O
DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO LOCAL

Os usos propostos
ada área
considera
s potencialidades
e fragilidades das distintas
regiões que compõem a Orla
do Lago Paranoá e atuam no
seu equilíbrio, possibilitando
igualdade de acesso não apenase
da população que habita a região,
mas também a de Brasília e das
cidades satélites, considerando,
ass, m, o caráter metropolit
do Lago.

RESULTADOS

ATORES

INVESTIMENTOS

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

STARTUPS
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ESPORTES COTIDIANOS

V

AÇÕES

OBJETIVOS

GERAÇÃO DE RENDA

MELHORIA DO
TRANSPORTE PÚBLICO
DEMOCRATIZAÇÃO DO
ESPAÇO

CONTRIBUIR

QUALIDADE DE VIDA

\

VALORIZAÇÃO DA FAUNA E
FLORA DO CERRADO

RETORNAR

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
PONTOS DE ALIMENTAÇÃO

•' ESPORTES COTIDIANOS
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PLANO DE NEGÓCIOS
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O Plano de Negócios apresenta estratégias para a implantação
do MasterPlan e tem como base as características do meio
físico, do. população e dos equipamentos existentes, tanto
na orla do Lago Paranoá, quanto nas áreas adjacentes,
para atingir seus objetivos fundamentais: sensibilizar os
frequentadores sobre a preservação tanto do ambiente
quanto do patrimônio cultural local, facilitar as diversas
formas de convívio e contribuir para o desenvolvimento
econômico, social e humano da região, dando como retorno
à população melhorias na infraestrutura urbana, no espaço
público e na qualidade de vida,

POTENCIALIZAR
ÁREA
DE PRODUÇÃO
"
AGRICOLA LOCAL
DIRECIONA�A A
ALIMENTACAO
ORGÂNICA,

Nesse processo, as áreas recuperadas (parques e faixa de 30
metros) na orla do lago servem como base para conquistar
novos comuns, pois abrigam atividades que permitem e

induzem ao convívio pela proximidade e complementação,
fazendo do viver, visitar e frequentar ações possíveis aos
mo.is diversos públicos.

Dos esportes radicais ao banho relaxante, da contemplação à
hospedagem, dos produtos orgânicos o.o desenvolvimento de
tecnologias de ponta, o uso desses espaços para o esporte,
lazer e trabalho, faz deles instrumentos de integração entre
o lago e a cidade,o natural e o artificial, o pessoal e o coletivo,
o público e o privado.

Fomentar atividades que já são desenvolvidas na envoltória
do Lago, tais como esportes radicais e pesca, bem como
aproveitar-se de estruturas já existentes, como o Hospital
Sarah KubitschekeoJardim Botânico, ou ainda d evocações da

ACÕES

ESPAÇO DE DISSEMINAÇÃO DE MÚSICA E
CULTURA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

1 ntensificar

ESPAÇOS DE DISSEMINAÇÃO DE
MÚSICA E CULTURA

própria cidade,como o turismo e a cultura musical,acredita
se, são indispensáveis para o sucesso do empreendimento.

Organizados a partir de 3 eixos chave: saúde e produção
local, cultura e esporte, tecnologia e novos negócios, as
ações e projetos foram distribuídos de modo à equilibrar
sua oferta entre o Plano Piloto e a Orla do Paranoá, bem
como potencializar recursos existentes e suprir carências
identificadas.

Portanto, busca-se, através de mecanismos simples, de
fácil implementação e custo satisfatório - contando-se com
o apoio da iniciativa privada, através do uso de políticas de
financiamento urbano e incentivos fiscais - construir os
comuns de uso, convívio, desfrute e paisagem.
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FEIRA DE ORGÂNICOS

ECO-HOTÉIS

a realização de eventos Reconhecer e reforçar o papel de Promover formas alternativas de Incentivar

a

comercialização

ESPAÇOS DE SAÚDE MENTAL E
FÍSICA

de Criar espaços voltados a práticas
meditação
e
relaxamento
especial da música, com a criação o lago, com a construção de hotéis na área envoltória do Lago Paranoá, aproveitando os recantos menos
e
preparando movimentados e mais protegidos do
de espaços destinados ao ensino e feitos com materiais de baixo disponibilizando
apresentações artísticas.
impacto e oferta de atividades de espaços para realização de feiras.
lago.
lazer e turismo ambiental.

e cursos externos voltados ao Brasília como celeiro das artes, em desfrutar da natureza e vivenciar produtos agrícolas já produzidos de

conhecimento e preservação do
cerrado, vinculados ao Jardim
�ânico, de modo a potencializar
.so da infraestrutura e pessoal
existente.
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PONTOS DE ALIMENTAÇÃO
0
FEIRA DE�RGÂN1cos
'-

STARTUPS

PONTOS DE ALIMENTAÇÃO

ESPORTES COTIDIANOS

THERMAS E PISCINAS

1 ncrementar a oferta e as condições
para
prática
de
atividades
esportivas que Já acontecem no lago
e em suas margens,explorando mais
intensamente seu grande potencial
recreativo.

Favorecer a instalação de empresas
inovadoras,
especialmente
de
tecnologia, nos entroncamentos
viários próx1mos do Aeroporto
Internacional de Brasília e da UNB.

Promover o turismo gastronômico e
melhorar a acolhida dos usuários dos
parques no entorno do lago, criando
novos pontos de alimentação e
reformando os existentes. Também
incentivar o consumo de produtos
orgânicos produzidos na regiã.o e a
divulgação da culinária regional.

Incrementar a oferta e as condições
para práticas esportivas diárias no
lago e suas margens. contribuindo
para melhora da qualidade de vida
dos usuários.

Promover a oferta de locais
adequados à realização de terapias
com uso de águas, destinadas
ao
relaxamento,
reabilitação
e
recreação,
aproveitando
a
proximidade do Hospital Sarah
Kubitschek,
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ESPORTES COTIDIANOS

ESPORTES RADICAIS
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ESPAÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ESPORTES RADICAIS
PRAIA/ PISCINA
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Especialmente calcada na complementação da rede de transporte
público e não motorizado, a mobilidade proposta prevê o
estabelecimento de vias e locais de estacionamento nos pontos de
acesso aos parques e equipamentos.
São propostas, ainda, a implantação de novos pontos de parada de
ônibus público, a ampliação e a diversificação da malha cicloviária e
a construção de passeios públicos adequados aos pedestres. Além
disso, foram previstas áreas de estacionamento nas áreas da Orla do
Lago, compreendendo o caráter rodoviarista do Plano Piloto.

áreas propicias ao banh
,
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ESPACIALIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES
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A distribuição das atividades no
território é proposta em função da
garantia de diversidade de usos,
permitindo a atração de diversos
públicos e a dinamização da orla
como um todo, incentivando um
equilíbrio na concentração de
atividades ao longo da Orla do Lago
Paranoá.
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SAÚDE E PRODUÇÃO LOCAL

CULTURA E ESPORTE

TECNOLOGIA E NOVOS NEGÓCIOS
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A área tipo expõe os partidos de projeto para todas as áreas de
intervenção ao longo da Orla, incluindo soluções típicas para as
demais que não são alvo deste concurso, visando a apropriação das
margens do Lago por meio do Comum. Nas pranchas seguintes, são
apresentadas possibilidades de desenvolvimento destas soluções,
mostrando seus desdobramentos e diversidades de aplicação.
Propõe-se, de forma geral, uma ocupação que valoriza o terreno
natural, através da pavimentação reduzida de caminhos e eixos
estratégicos, que proporcionam passeios acessíveis e amplas áreas
de exploração de toda a Orla e das atividades propostas para cada
região. O projeto prevê a implantação de caminhos principais que se
interligam a outros, complementares, a fim de valorizar a linearidade
das áreas de intervenção e facilitar o faseamento das obras.
Estes caminhos devem ser traçados de forma a alcançar diversas
áreas específicas da Orla, desde o interior do próprio Lago até o
espaço urbano ao seu redor, passando pelas relações internas
destes espaços e por sua integração com os limites da vizinhança
mais próxima.
Para o Lago especificamente, são incentivadas atividades como
navegação, esportes e lazer. Ainda são propostos decks que
possibilitam passeios sobre as águas e demarcam espaços seguros
para banhistas.

No interior das áreas de intervenção, propõem-se atividades
diversificadas, que seguem as premissas indicadas pelo MasterPlan.
Nelas são implantados equipamentos como bancos, lixeiras e
luminárias, que permitem o uso e a permanência da população
nestes locais. São sugeridos, ainda, núcleos de infraestrutura nas
zonas de concentração de esportes e lazer, com sanitários, para
ciclos, áreas de descanso e lanchonetes.
Nas áreas de transição, entre as áreas de intervenção e os limites
da vizinhança, são propostas praças de convívio, promovendo uma
relação de encontro e trocas, evitando, portanto, soluções que
configuram barreiras.
Em áreas localizadas nos encontros dos principais eixos viários,
como na proximidade de rotatórias, localizam-se praças e atividades
produtivas, com acesso fácil aos meios de transporte. Nas chegadas
das pontes, sugere-se a implantação de praças escalonadas, que
proporcionam acesso direto a pontos da Orla. Já nos encontros
viários, visa-se a implantação de empreendimentos, como startups,
possibilitando a ocupação de trechos geralmente menosprezados,
mas com grande potencial de acesso e paisagem.

ILUSTRAÇÃO TIPO DAS ZONAS DE ATIVIDADES
Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ

COMUNICACAO VISUAL
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ILUSTRAÇÃO DOS ACESSOS DAS ÁREAS DE PARQUE
COMUNICAÇÃO VISUAL
A possibilidade de apropriar-se do inapropriável (sem ter
que se apossar dele), base para construção do comum, é o
conceito que guia a proposta de comunicação visual.
Priorizando o uso de elementos tridimensionais, a sinalização
tanto se insere, quanto permite a inserção do observador
na paisagem. Assim, as transparências revelam mais pelo
enquadramento do que pela exposição, aproximando o
distante e conduzindo pela sugestão de usos.
A materialidade das peças que compõe o conjunto do projeto
de comunicação visual são construídas com uma pequena
variedade de materiais selecionadas pela plasticidade e
resistência as intempéries da região. A estrutura metálica
em aço utiliza o mínimo de material para gerar forma e criar
espaço além de setorizar as áreas através das cores.
Ao utilizar o vidro com a informação impressa a paisagem
existente se torna parte da sinalização. Outro suporte são as
chapas de alumínio com pintura eletrostática. com informação
impressas ou aplicada em relevo (braille). O piso também se
torna suporte da comunicação visual ao aplicar pintura com
informações que orientam o usuário tanto com o conteúdo
quanto com seu posicionamento no espaço.

REFERÊNCIAS

: VIDRO COM APLICACÃO DA
: INFORMAÇÃO
INFORMACÕES ADICIONAIS:
.
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'

'

o

o

;;..,.Y

,.

ESTRUTURA METÁLICA
PERFIL 5cm
TOTEM DE INFORMAÇÕES I VARIAÇÃO SIMPLIFICADA
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ILUSTRAÇÃO DA ÁREA DE ATIVIDADES PRÓXIMAS DO LADO
Para a definição do projeto paisagístico das áreas de
intervenção, foi feita uma leitura do sistema de rios, córregos
e lagos que compõem o sistema hídrico do Lago Parnnoó. Em
paralelo, também foi feita uma análise dos parques e áreas
verdes atrelados a esta estrutura hídrica, constatando-se a
conformação de uma rede de infraestrutura verde-azul, que
serviu de base para o projeto (ver mapa de Corredores Verdes).
Além disso, foiconsideradoa inserçãodestas redes no cerrado,
segundo maior biama do país e responsável por abrigar 5%
da biodiversidade do planeta. Ocupando aproximadamente
um quarto do território nacional, o cerrado é também o mais
ameaçado, pela sua fragilidade natural e, também, pelo
processo de destruição constante a que está submetido para
o plantio de monoculturas. Diante deste cenário, buscou
se neste projeto valorizar as suas paisagens e estética, a
fim de sensibilizar a população para a importância deste
biorna pouco valorizado e contribuirpara sua preservação.
Com todo Distrito Federal inserido neste biorna e da
extrapolaç3.o de muitas unidades de conservação do entorno
do Lago Paranoá para além da sua APA, busca-se garantir a
condição de Cidade Parque e colaborar para conservação da
fauna e flora, sendo propostas duas escalas de abrangência:
METROPOLITANA
Apesar de abundantes e razoavelmente distribuídas, muitas

dasunidadesdeconservaçãono Distrito Federalenoentornodo
Lago Paranoáai ndanão possuem Plano de Manejo,ou,quando
existem, necessitam de atualização ou complementação.
Portanto, a mais urgente e primeira ação deve ater
se aos planos de maneJo, sendo que estes devem
orientar a gestão das áreas, instituir diretrizes para a
sua implementação, orientar a aplicação dos recursos
financeiros e respeitar o zoneamento outrora estabelecido,
protegendo, assim, os recursos naturais e promovendo
a integração socioeconômica da população do entorno
das Áreas de Proteção Integral ou de Uso Sustentável.
A existência de áreas de vegetação nativa, interrompidas
por
barreiras
antrópicas
ou
naturais,
diminuem
expressivamente o fluxo da fauna e flora. Deste modo,
visando minimizar o impacto destas barreiras, propõem-se
o estabelecimento de Corredores Ecológicos, objetivando
conectar os fragmentos florestais existentes, permitindo
o fluxo das espécies por translocação e reintrodução.
MARGENS DO LAGO
Devem ser instituídas ARIEs -Áreas de Relevante Interesse
Ecológico - ao longo de todas as margens do Lago,
buscando reconhecer sua importância para a preservação
do meio e contemplação da paisagem do entorno.
Consagrá-las como ARIEs é uma estratégia efetiva de

manutenção, conservação e promoção das espécies, tendo
em vista que, tanto as áreas públicas quanto privadas,
geralmente possuem pouca ou nenhuma ocupação humo.na,
e mesmo tendo pequena extensão, abrigam uma ampla
biodiversidade incluindo exemplares raros da biota regional.
ESCOLHA DAS ESPÉCIES
São propostas áreas de estar com bosques pontuais,
vegetação adensada e de copa avantaJada, incluindo
árvores frutíferas, formando áreas sombreadas, de clima
mais ameno. Em contraponto a estas áreas, são propostas
outras que enaltecem a estética do cerrado, com indivíduos
esparsos e típicos da região, buscando valorizar as
características deste biorna e propiciando atividades de
campo aberto como: soltar pipa, tomar sol ou jogar bola.
Para os espaços destinados as atividades esportivas, como
quadras e pistas, foram selecionadas espécies nativas,
com folhas perenes ou que derrubam poucas folhas, flores
e frutos, para facilitar a manutenção e oferecer sombras.
As forrações serão predominantes, sendo intercaladas com
pavimentação em pontos estratégicos, a fim de facilitar a
locomoção pelo parque.

Imagem Nome Po�ul�r
SucJpira-Branco
amanque,ro

.
� ·.
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1Jat"1a

Aef#hila sel/owiona Cham.

4-7 m

Natva 1àc regioral

Annow comem Mart.

3 6- m

tJat�a

Ausrroplenddapopu/neo (Reiss.) Lund

6-10 m

1Jat"1a

Oitieica

C-Oue;Jio wondif/on (Uart. Et Zucc.l

4-6m

1Jat"1a

CapiW.o

Terminai/a argentoo (Mal.Et SJcc.)

8 -1 6m

tJat�a

Cafezirho-do-mato

Gasearia s;ivewis StJ.

4-6m

Natva 1àc regioral

lpe-cascudo

TabeJuiaochrwceo (Cham.)

6-14m

1Jat"1a

l ,>ti ·a1na1 � u U- u 00
- 1 1<1du

TaW�iucwai:xi ,:Mc1LJ

4 6- rn

rJaL�a

10

Jacarandá-da-béhia

Dalber@a niwa(VEII.)

15-25m

1Jat"1a

11

Guatambu

AspiCosperma mocrororpon (Mart.l

13-113m

1Jat"1a

11

P�..1i

6 1- 01n

rJaL�a

13

Cagiité

Curyoco1 brnsi/ie11:;e ,:ean1LI.1:
Eugeniodysenfefiro

4-Bm

1Jat"1a

14

Bur�i

Mouritio f/e.ruoso

20-30m

1Jat"1a

15

Ca11 1lluí dUOOllé!LU

My/c.'a µ,Jbi,fow

1-3111

rJaL�<1

16

Uolana

10-18m

1Jat"1a

17

Gomeira

Salvmiacowallarioexiuo St.
: Hill
Vochysic thyrshoidea

7-1111

1Jat"1a

Ba1u

D1µte1ix a/ala (Vug.)

rJaL'<a

"

Embiricu

Pseudotomtxix /or;giffonm(ltlort ft lucc)

15-2511 1
10-16m

1Jat"1a

lpê roxo

TobeJUio impetifjrosa(�art}S:andl

13-12m

1Jat"1a

21

l,>fl b1a1cu

TaW�iu 1ost'W/IY1 (Ridl.) Scmd

7-Hl111

rJaL�a

22

Pitangé

Eugeniaunií/ora

6-12m

Natva 1àc regioral

?]

.Miotimhr.

Myrr.'aria lr'Jnriflrrn !'Elre.)

1íl-1fim

N8tv� 1/i.r. rneinrnl

24

Guia1Jallio11ca

Psidium gucjava

3 -6rn

Nalva ·1âc 1egiurnl

19
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CORTE ESQUEMÁTICO DO CENTRO CULTURAL (ÁREA 1)
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ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS
Para os elementos construídos, a
proposta considera formas rígidas
inspiradas na estética do cerrado e
as utiliza em diversas situações, a fim
de oferecer suporte aos usuários dos
parques. Dada a escassez de sombra
pela vegetação nativa do cerrado e pelo
clima. de bastante calor, a proposto.
inclui elementos de sombreamento
para permanência e apoio, composto
por pilar de concreto e cobertura
metálica.
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As edificações do projeto apresentam
duas formas básicas: a cobertura
circular com blocos construídos abaixo
dela e o bloco compacto, com formas
fechadas em si, mas que dialogam entre
si pelos seus ângulos. Ambas as formas
de construir garantem iluminação
indireta para os ambientes internos e
ventilação cruzada natural.

MATERIALIDADE
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/
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O mobiliário proposto é composto
por peças de concreto modulares
que permitem a compos1çào das
formas pretendidas para as áreas de
intervenção.

�

�

Os materiais utilizados são basicamente
o concreto para os elementos que
permitem interação com os usuários,
como é o caso do mobiliário; o metal,
utilizado em camadas de revestimento
das construções e estruturas de
cobertura; e a madeira, em pisos e
decks, que conferem maior conforto.

MOBILIÁRIOS TIPOS

ESPAÇO DE APOIO

COBERTURA DE SOMBREAMENTO

ESPAÇO PARA STARTUPS
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