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ORLA DO PARANOÁ: INTEGRAÇÃO, TRANSIÇÃO E CELEBRAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO JUSTIFICATIVO
O conceito do Masterplan proposto é pautado no princípio da desconstrução da linha da borda do lago. A linha se desmancha, se dissolve e nela
se constrói a transição, a interação, o diálogo entre o ambiente construído
da cidade e o ambiente natural das suas águas e das áreas verdes do seu
entorno.
Dentro da visão de Lucio Costa para Brasília, a cidade-parque, grandes
áreas verdes foram preservadas e deram lugar a uma série de unidades
de conservação como Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Parques Ecológicos. O Masterplan proposto visa,
através do desenho da orla e do sistema viário associado à ela, “costurar”
as diversas áreas verdes com o tecido da cidade, onde o verde intermeia
ruas, extravasa limites de parques e áreas de proteção e transborda no lago
assim como as águas dos córregos existentes que hoje nele desembocam.
A representação em forma de círculo do Masterplan indica a lente pela qual
vemos e analisamos a orla e não implica em definir limites, pelo contrário,
indica o foco centrado na relação do lago com o plano piloto de Brasília, no
entanto, as áreas contíguas, como os parques situados em seu perímetro
bem como os cursos d’água, extrapolam a geometria do círculo e reverberam princípios e diretrizes de forma a expandir a área de influência do
Masterplan. O público da orla do lago Paranoá para o qual a projetamos vai
muito além dos residentes, turistas e trabalhadores do plano piloto.
A estruturação espacial da orla do lago Paranoá apresentada por nossa
equipe considera e integra os espaços já implantados ou em processo de
implantação como é o caso da área 6A próxima à área de detalhamento
4-7A, o que garante a continuidade dos investimentos já realizados bem
como define intervenções complementares e adequadas.
Os principais objetivos do Masterplan são:
• Maximizar o diálogo entre o lago e seu entorno na micro e macro escala;
• Criar conexões para circulação contínua onde possível ao longo do seu perímetro;
• Melhorar conexões existentes com proposta de uso de transporte multimodal onde vias arteriais possam apresentar
características de Ruas Completas com a circulação de ônibus, automóveis, bicicletas e o desenho de calçadas
amplas e arborizadas a fim de proporcionar conforto ambiental e segurança;
• Ampliar o uso público das margens do lago e desta forma promover à ativação de espaços atualmente subutilizados
e dar continuidade à percursos no seu perímetro;
• Atrair investimentos privados em parceria com o poder público a fim de garantir sustentabilidade financeira para
novos projetos e para zeladoria de toda sua extensão;
• Criar uma identidade única para a orla através do desenho de mobiliário urbano, materiais e paginações de piso e
da comunicação visual a ser aplicado em seus diversos espaços com flexibilidade para absorver o caráter específico de cada área;
• Ativar a orla 365 dias com intensidades de usos compatíveis ao contexto local, ora contemplação, ora esportivo,
cultural dentro e fora da água;
• Criar condições únicas para o estabelecimento de espécies da fauna e da flora locais e seu pleno desenvolvimento
tanto nas margens do lago, em suas conexões com corredores ecológicos e em jardins flutuantes projetados. Estes
espaços tornam-se oportunidades para educação ambiental e conscientização sobre a importância da preservação
do habitat.
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A linha se materializa na própria borda do lago e nas conexões que dela se origina ou que
nela recebe. A linha “costura”, liga, articula, o novo ao existente, o verde aos edifícios, as
pessoas e aos animais, ora passeios, ora ciclovia, vias, corredores ecológicos, córregos.

O Masterplan proposto para a Orla do Lago Paranoá possui como um dos focos
a melhoria da mobilidade urbana e incentiva o uso de diferentes modais de transporte
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individual no acesso a Orla é absorvida por esses eixos viários principais e pelas
novas vias projetadas. No recebimento destas viagens, há locação de bolsões
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direcionam a áreas das atividades da Orla) e que atendem a demanda de um público que tem como principal meio de transporte o uso do automóvel. Os bolsões
propostos ficam locados em sua maioria nos eixos viários principais e são incrementados nos locais onde propomos novas aberturas de vias, inclusive no atende ciclovias ao longo da orla
dimento a Pólos Geradores de Tráfego de maior expressividade e demanda. Nas
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do Shuttle poderá ser repensada de forma a aproveitar o trajeto entre os mesmos,
viabilizando a frequência de deslocamento conforme picos de maior demanda de
utilização da Orla.
O corredor cicloviário existente percorre as grandes vias e acompanha o sentido
do tráfego atual. As duas faixas por sentido são confortáveis, o que reforça a preocupação dos gestores locais em estimular esse meio de locomoção por todos os
setores da cidade. Vinculada a essa estrutura existente e ao pensamento global
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em bóias de sinalização, de mergulho, bóias solário, fontes, decks/atracadouros que se
repetem na extensão da orla e dentro do lago. As bóias também funcionam como elementos identificadores, de referência espacial, elementos de wayfinding e seu posicionamento parte dos eixos do plano piloto para estabelecimento do diálogo entre a cidade e
o lago. A ideia é que a numeração destas bóias sigam a denominação das quadras onde
o eixo se origina.
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As barras programáticas ilustradas abaixo indicam as diversas atividades previstas ao longo da Orla nos trechos em que a continuidade dos percursos é possível.
São representados os usos, tanto terrestres como aquáticos, as unidades de conservação e os elementos programáticos propostos e existentes.
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de inserção da bicicleta como um meio atuante e viável às grandes cidades, as
propostas urbanísticas da Orla contam com traçados cicloviários longitudinais
e transversais (no acesso ao eixo cicloviário existente na cidade), permitindo a
integração intermodal entre os transportes ofertados.
Paralelamente, sugere-se a implantação de vários postos de bicicletas compartilhadas que possam favorecer a praticidade e a diversidade de interligação
entre os diversos modais propostos. A implantação de vários postos favorecerá
ao usuário a devolução da bicicleta em qualquer ponto credenciado (por meio
de aplicativo ou por outro sistema que poderá ser licitado) e seguir viagem por
outro meio de transporte que ele achar conveniente e interessante. Esses modais complementares podem ser posicionados próximos às paradas de ônibus,
bolsões de estacionamento e terminais hidroviários.
A rede de transporte coletivo tem sua função alimentadora e oferece o atendimento por diversas linhas que chegam por esses eixos de acesso. A interligação
entre os modais motorizados individual e coletivo deverá ser complementada
por trajetos e caminhamentos de novas calçadas projetadas para escoamento
e direcionamento do público a Orla do Lago Paranoá. Nos trechos mais longos
e de acesso à Orla, como é o caso dos locais indicados na figura 32 do Termo de Referência disponibilizado, sugere-se a utilização do Shuttle ou o uso
de bicicletas compartilhadas. A implantação de novas rotas para as linhas de
ônibus existentes deverão ser estudadas, antecipadamente, com pesquisas de
origem e destino e que justifiquem o incremento da distância de deslocamento,
implantação de novas paradas de ônibus e alterações geométricas nas avenidas e que possibilitem as manobras e conversões desses ônibus de volta aos
eixos principais.
Sugere-se como incremento a mobilidade desses locais urbanísticos novos e
existentes, a implantação de uma rota de linha de ônibus turística exclusiva que
possibilite o usuário descer e subir vinculadas a um valor de passagem único,
similar ao existente na cidade de Curitiba, possibilitando o usuário conhecer a
Orla por determinado período de tempo.

ÁREA DE DETALHAMENTO 1 (ÁREA 4-7A)

MASTERPLAN: PROPOSTA PRELIMINAR DE ESTRATÉGIAS DE
FONTES DE RECEITA

GERAÇÃO DE RECEITAS
Principais sugestões de serviços que poderiam gerar a sustentabilidade econômica desta área de detalhamento:
•
A exploração da marina atracadouro se fará de maneira tradicional, e deverá estar diretamente relacionada ao atracadouro
destacado na Área 14 para incentivar uso de ambas estruturas
pelo mesmo público alvo. Além disso, a intenção é a geração de
maior movimentação de público entre as diferentes parte do ativo
gerando com isso maiores oportunidades de geração de receita
por consumo dos serviços oferecidos bem como consistência na
qualidade dos serviços. Com isso, a melhor opção seria ter ambos ativos concessionados num único contrato, para um único
desenvolvedor e administrador que faria a exploração de maneira
alavancada;
•
Os decks para circulação de público, ciclovia, belvedere na
beira lago e caminhos suspensos gerariam um ampliado uso público das margens do lago proporcionando a possibilidade de se
concessionar a exploração de serviços alimentícios como a instalação de pontos de comércio do tipo quiosque;
•
O restaurante panorâmico e o “cardume” com lojas e cafés
deverão ser explorados em modelo similar ao utilizado atualmente nos restaurantes e cafés existentes como continuidade das atividades do Pontão Sul.

ACESSOS E CIRCULAÇÃO
A acessibilidade da área de detalhamento 4 e 7A é limitada por vias importantes que compõem o sistema viário da Brasília. Atualmente os eixos
alimentadores possuem estrutura para absorver a demanda de usuários
do transporte individual, coletivo e alternativo como ciclistas e pedestres.
As ciclofaixas existentes fazem parte dos grandes eixos rodoviários da
cidade em consonância com o cenário modal mundial que cada vez mais
incentiva o seu uso.
No projeto proposto, as ciclofaixas serão interligadas à Orla através das
ruas locais transversais existentes. Estas, por sua vez, não possuem uma
larga seção viária que possibilite uma acomodação generalizada com vagas de estacionamento em ambos os lados e delimitação de ciclofaixas.
Desta forma, propõe-se destinar alguns trajetos de ciclofaixas de forma
intercalada nas vias de ligação a Orla, com proibição de estacionamento
em ambos os lados da rua por questões de segurança. As vias sem ciclofaixas não terão restrições de estacionamentos ou, caso necessitem de intervenções para acomodação da futura demanda, novas regulamentações
de proibição poderão ser aplicadas. A área adjacente à Orla possui alguns
estacionamentos no canteiro central em função do posicionamento das
ciclofaixas em ambos os lados da avenida. Em função dessa permissão
ser um cenário comum nas vias da cidade, propõe-se incluir novos bolsões
de estacionamentos, distribuídos por toda a Orla, para atendimento da demanda prevista com a implantação das novas edificações e novos usos.
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culação se dará por caminhos em madeira suspensos que terão
painéis interpretativos e conectarão o local à belvedere, jardins
flutuantes e alagados construídos. Bancos projetados pela equipe para orla serão locados ao longo do percurso e configurarão
espaços de convivência. Esta área é adjacente ao Pontão Sul ,
destino na orla.
Na área oposta à área 6A e lindeira a ponte, projetou-se uma marina, atracadouro e um pequeno pavilhão para uso comunitário,
eventos e ponto de apoio aos usuários do local.
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Considerando como ponto de partida o conceito apresentado por nossa
equipe, vislumbra-se a viabilidade econômica a partir da exploração da
concessão de serviços relacionados aos espaços já implantados ou em
processo de implantação.
Principais sugestões de serviços que poderiam gerar a sustentabilidade
econômica deste desenvolvimento:
•
O diálogo entre o lago e seu entorno na micro e macro escala gerarão disponibilidade de potenciais consumidores e define os públicos alvo:
praticantes de esporte, grupos de amigos e famílias, com poder aquisitivo
acima da média nacional;
•
A utilização acentuada (e eventualmente incrementada com opções
adicionais como por exemplo balsa) de transporte multimodal deverá gerar
a possibilidade de geração adicional de receitas não apenas com o aumento de visitantes às estas áreas como também à possível criação de
novas linhas e/ou modais;
•
Certas áreas do parque poderão ter acesso limitado ao pagamento
de um bilhete de entrada (por exemplo as boias de mergulho e de solário);
•
Exploração de área adjacente concessionada para a constituição e
exploração de um parque radical poderia ser desenvolvida por meio da
atração de investimentos privados em parceria com o poder público;
•
As calçadas amplas e arborizadas bem como o ampliado uso público
das margens do lago proporcionarão a possibilidade de se concessionar a exploração de serviços alimentícios como a instalação de pontos de
comercio do tipo quiosque;
•
Disponibilização de serviços como internet WIFI patrocinada e bicicletas publicas patrocinadas também gerarão fonte adicional de receita.
Pontos adicionais de geração de receita, intrinsicamente relacionados à
estrutura proposta ao novo espaço, incluem:
•
Bóias de sinalização;
•
Bóias de mergulho;
•
Bóias de solário;
•
Decks/ atracadouros.

No projeto apresentado para as áreas 4 e 7A há uma diversidade de usos previstos, ativos e contemplativos.
A existência de uma Estação de Tratamento de Esgoto a
oeste da área de detalhamento motivou o projeto de alagados construídos em uma área entre a ETE e a ponte existente para educação ambiental como alternativa de tratamento
das águas através de plantas que tem a capacidade de filtrar
a água. O processo constitui-se em três lagoas, três estágios
do processo de filtração com espécies macrófitas aquáticas.
Já há ampla pesquisa no Brasil e projetos implantados em
monitoramento.
Na área 4, nossa equipe propõe a implantação de um deck
orgânico para contemplação de jardins flutuantes, “ilhas ninho”, como uma das atrações para visitantes aliada à oportunidade de educação ambiental do percurso que se inicia nos
alagados construídos da área adjacente. Aulas sobre fauna
e flora local e infraestrutura verde em um ambiente único de
aprendizado in loco poderão acontecer neste espaço que
também servirá de contemplação.
Na faixa mais estreita, prevê-se a implantação de ciclovia
em asfalto permeável, belvedere beira lago com o ladrilho
hidráulico especialmente desenvolvido para toda orla inspirado na obra de Athos Bulcão com iluminação LED ao logo
de todo percurso e canteiros plantados como espécies do
cerrado.
Foi projetado um restaurante “âncora” em forma circular com
teto verde e panorâmico e espaço para eventos e exposições além de pequenos edifícios que abrigarão lojas, cafés,
restaurantes, centro de informações ao turista e arquitetura
em concreto e vidro. O conjunto destes edifícios em meio a
jardins demonstrativos de espécies do cerrado e mata ciliar
em forma orgânica é uma metáfora estética de um cardume
de peixes e se tornará um grande atrativo do local. A cir-
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Diagrama 1 - Fauna e Flora - Masterplan

CICLOVIA

O projeto paisagístico tem como objetivo criar condições para pleno desenvolvimento da flora
e fauna local bem como atrair novas espécies do Cerrado e do ecossistema aquático, que
pela situação atual, não tem uma presença significativa. A ideia é promover a biodiversidade,
preservar habitat e criar oportunidades ao longo de toda orla.

Perspectiva 2 - Restaurante panorâmico, lojas e cafés adjacentes ao Pontão do Lago Sul
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Perspectiva 3 - Deck para Contemplação do Lago e Jatos d’Água
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ÁREA DE DETALHAMENTO 2 (ÁREA 15)
MORROTE

ANFITEATRO
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PAVILHÃO DE
EVENTOS
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GERAÇÃO DE RECEITAS
Com exceção ao pavilhão de eventos, os demais ativos deverão ser explorados de maneira tradicional onde o poder
público definirá o escopo e licitará as obras por meio de contratação pública. A exploração destes ativos deve se dar por
meio da concessão de utilização e exploração contra a prestação de serviços de apoio.
O pavilhão de eventos como casamentos, desfile de moda,
lançamentos, etc., deverá ser explorado por meio de uma
PPP. Idealmente um administrador único cuidaria da vida
do ativo assegurando sua plena utilização e manutenção no
prazo da concessão. Além destes, o ativo poderia ser utilizado para a realização de eventos do interesse infantil (feiras
temáticas aos fins de semana e período de férias), shows
musicais e eventualmente performances de teatro.

PIER / ATRACADOURO

DF

O projeto urbanístico, paisagístico e arquitetônico da área 15
tem como objetivo ativar usos diversos e aproveitar o potencial existente do grande público e residente e visitante por
ser uma área próxima a transporte e de dimensões ímpares
na Orla do Lago Paranoá.
Foi projetado um conjunto arquitetônico que abrigará 3 edificações conectadas por uma marquise em concreto: um pavilhão de eventos que poderá ser locado para desfiles de
moda, casamentos, festivais literários, arte e cinema. As vistas do lado são maximizadas e grande parte das atividades
se dará ao ar livre. Ao lado do pavilhão, há um borboletário
e pequeno aviário e um centro de educação ambiental. Um
espelho d água adjacente ao centro será uma área de exposição de espécies aquáticas e oferecerá oportunidade para
arte pública permanente ou temporária dentro e na beira do
lago.
Os jardins demonstrativos do cerrado e mata ciliar terá espaços para aulas externas sobre botânica, ecologia, desenho
artístico.
O Projeto paisagístico trabalha a topografia com morrotes
suaves e pontos de observação do lago que complementam
o conjunto arquitetônico.
Um torre panorâmica em espiral logo na entrada da área se
constitui em uma atração do local e marco referencial.
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ACESSO E CIRCULAÇÃO
A fim de acomodar o fluxo de tráfego resultante dos novos usos para a orla,
será implantada uma estrutura viária complementar, bem como serão criados
bolsões de estacionamentos próximos aos novos Pólos Geradores de Tráfego
projetados (pavilhão de eventos, borboletário, centro de educação ambiental e
edificações de apoio).
O desenho das novas vias priorizará fluxos dinâmicos, mobilidade otimizada,
permitindo o usuário a refazer o percurso na busca de vagas com interferência
mínima no eixo alimentador principal. As vias de ligação aos bolsões projetados
serão adaptadas à nova circulação para recebimento do trajeto cicloviário de
interligação à Orla do Lago Paranoá. Áreas com novos bolsões de estacionamento foram previstas e distribuídas no canteiro central da Avenida DF-025 e ao
longo da projeção da Orla Urbanizada.
PAVILHÃO DE EVENTOS

Perspectiva 4 - Jardins e Esculturas Flutuantes sobre o Espelho d’Água e passeio com o ladrilho Paranoá

Perspectiva 5 - Pavilhões de Exposição, Eventos, Borboletário e Centro de Educação Ambiental
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ÁREA DE DETALHAMENTO 3 (ÁREA 14)
JARDIM SENSORIAL
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A proximidade do Hospital Sarah Kubitschek motivou a criação de um jardim
sensorial e terapêutico para os seus pacientes e visitantes. O espaço também
oferecerá oportunidade de educação ambiental além de fomentar a biodiversidade e atrair visitantes à orla para um percurso lúdico ao longo das margens
do lago.
O local oferece condições ideais para esportes náuticos, com qualidade da
água propícia para o banho. O programa compreende garagem de barcos,
marina, edificações de apoio para esportes náuticos e piscinas com a água do
próprio lago em deck flutuante, piers e áreas de estar ao longo da orla.
Com o objetivo de conectar as ruas locais com a orla visualmente e fisicamente, foi projetada ao final de cada uma delas, uma área de contemplação
com pórticos em concreto de linhas simples e perfil esbelto para emoldurar
vistas gerando perspectiva interessante e infinita. Os pórticos funcionam como
área de estar, abrigos do sol, com bancos ou balanços.
No Parque das Garças existente, propõe-se intervenções pontuais, como o
enriquecimento da vegetação com espécies autóctones e pequeno anfiteatro
para eventos de observação dos esportes náuticos ali a serem praticados.

BOIAS

MARINA

JARDIM SENSORIAL

MANUTENÇÃO BARCOS

GERAÇÃO DE RECEITA
•
A existência da piscina em dimensões olímpicas poderá gerar a oportunidade de se concessionar 2 a 4 escolas de natação que utilizariam a piscina
em determinados dias e horários contra a prestação de serviços de tratamento
e manutenção (e/ou com base no pagamento de uma tarifa baseada em uso).

BAR, RESTAURANTE E VESTIÁRIOS

EDIFÍCIO DE APOIO AOS
ESPORTES NÁUTICOS

A ideia consiste em que escolas existentes utilizem o espaço privilegiado, moderno e organizado além das instalações de primeira linha
para divulgarem suas escolas. Escolas de natação que não existam
ainda em Brasília mas tem tenham interesse, poderiam também usar
este espaço para divulgar sua marca como uma iniciativa de marketing
para avaliar o mercado e interesse em sua marca e serviço oferecido.
Idealmente este ativo seria desenvolvido e explorado por meio de uma
parceria público privada.
•
A exploração da marina atracadouro se fará de maneira tradicional, permitindo a utilização de embarcações de diferentes portes.
Este uso poderá se dar de maneira temporária e/ou permanente por
maiores períodos de tempo. Todos os serviços principais e auxiliares
seriam concessionados a uma empresa da iniciativa privada que pagaria uma tarifa pela exploração do espaço. Idealmente este ativo seria desenvolvido e explorado por meio de uma parceria público privada
(PPP).
•
O anfiteatro projetado no Parque das Garças poderá ser explorado por meio de concessão do tipo PPP. Com isso a parte privada
poderia participar na definição dos detalhes do ativo (por meio de consultas públicas) maximizando a potencial geração de receitas do investimento. Além da explicação na eventual observação de competição
náutica, o espaço poderia ser utilizado para a realização de diversos
tipos de eventos aproveitando da privilegiada paisagem e localização.
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PARQUE DAS GARÇAS

PÓRTICOS DE
CONTEMPLAÇÃO E
CONEXÃO COM O LAGO
PÓRTICOS DE
CONTEMPLAÇÃO E
CONEXÃO COM O LAGO

PRAIA

Perspectiva 8 - Deck com Piscina Olímpica

Perspectiva 6 - Decks e áreas de estar

ACESSOS E CIRCULAÇÃO
A Área 14 está inserida em uma região de uso misto (residencial, comercial e institucional) alimentado
por uma malha viária irregular e de seção variável, dificultando a implantação de uma circulação de apoio mais próxima das intervenções propostas. A avenida DF-009 faz parte do plano cicloviário da cidade
de Brasília e apresenta restrição de estacionamento em ambos os sentidos.
Como forma de solucionar a demanda gerada pelo projeto proposto, a equipe prevê a implantação de
bolsões de estacionamento na Avenida EPPN a fim de concentrar a circulação em um eixo viário mais
consolidado e preparado. Os bolsões foram distribuídos no canteiro central e em áreas vazias localizadas nas proximidades das principais atividades da Orla Paranoá. As vias locais mais próximas poderão
ter a regulamentação de estacionamento alterada, a fim de restringir circulações desordenadas, bem
como paradas irregulares que possam afetar a segurança e fluidez do viário local. Além disso, essa
preocupação na reorganização e na restrição do tráfego local poderá incentivar o uso dos bolsões de
estacionamento projetados.
Perspectiva 9 - Pórticos para contemplação e conexão com o
Lago

ÁREA 14
PARQUE DAS GARÇAS

Perspectiva 7 - Jardim Sensorial e Terapêutico nas proximidades do Hospital Sarah Kubitschek
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COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO & MOBILIÁRIO URBANO

Logotipo

KM

A sinalização da orla informará aos usuários sobre usos desenvolvidos em seus diversos
espaços, sobre restrições e normas de segurança.
Sua locação será estratégica e integrada aos projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos. Com o objetivo da inclusão, haverá sinalização sonora, tátil e visual.
Os totens auxiliarão na identificação de diferentes áreas e espaços. O design proposto é
simples e moderno e desenvolvido de acordo com um conceito global baseado em linhas
simples e cores identificadoras em contraste com a cor neutra cinza do pano de fundo.
O padrão cromático terá o predomínio de três cores: cyan, magenta e laranja. Totens
distintos servirão a funções diferentes: identificadores, de referência, informação, mapas,
sinalização para veículos, pedestres e ciclistas. O logotipo criado inspirase no contorno do
lago Paranoá associado aos eixos estruturais do plano piloto. O alfabeto padrão terá ótima
legibilidade, fonte Berlin Sans Demi utilizada em todos os elementos de sinalização exceto
em situações de legislação específica como a viária. Os pictogramas foram escolhidos sob
o critério de desenho reconhecido universalmente e de fácil leitura e apreensão na identificação de atividades, equipamentos ou espaços.
Os elementos de sinalização abrangerão mapas da orla, sinalização das pistas de caminhada, trilhas, ciclovias em stencil, placas de advertência, placas direcionais, placas de
identificação de atrações, painéis interpretativos e placas internas das edificações propostas no Masterplan.

Juscelino Kubitschek

“moldura líquida da cidade”

PROPOSTA PRELIMINAR DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO
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Vista da ciclovia e passeio beira lago típico
Família de Sinalizadores

Pavimentação

MOBILIÁRIO URBANO

FAMÍLIA DE BOIAS

PISOS

O projeto do mobiliário urbano a ser usado nos espaços da orla do lago Paranoá tem desenho simples e moderno. Os bancos terão base em concreto pré-moldado e assentos em
madeira tratada para durabilidade e conforto aos usuários. Foi criada uma série de bancos
a serem locados em espaços de caráter específico a fim de estabelecer relação harmônica com o projeto arquitetônico, ora retilíneos, ora orgânicos curvos com possibilidades de
layouts diversos. Lixeiras, paraciclos, bebedouros também farão parte do sistema.

As boias são, nessa proposta, uma família de componentes que funcionam como marcadores aquáticos, elementos identificadores - tanto diurnos quanto noturnos -, jardins flutuantes, solário e ainda plataformas para nado e mergulho. São elementos unificadores, os
pontos do Masterplan.

Foi projetado um ladrilho hidráulico de desenho especial para as áreas de intervenção ao
longo da orla para praças e belvederes como elemento unificador. A linguagem inspira-se
na arte de Athos Bulcão cujas obras são carregadas do seu sentimento de consideração
por Brasília e seus habitantes.
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