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NOVOS POSSIVEIS PARA
A ORLA DE BRASILIA
r

DIRETRIZES GERAIS

PROPOSTA PARA UMA ORLA LIVRE
- As coisas tinham para nós uma desutilidade poético. Nos fundos

do quintal era muito riquíssima o nosso dessaber.
Manoel de Barros.

Converter fundos de quintal em frentes com acesso democratizado
como forma de resgatar e atualizar uma concepção original. até
hoje inconclusa e desde muito reivindicada: a orla do Lago é
pública!
Este Masterplan reverbera o conjunto de intenções e diretrizes
que norteiam o concurso Orla Livre a partir de um conjunto de
proposições que consideramos as mais adequadas, viáveis e
estimulantes para abrir novos possíveis à relação de Brasília com
o Lago Paranoá. Tais proposições amparam-se no saber técnico e
respondem a demandas e funcionalidades mas, inspirando-nos em
Manoel de Barros, almejam igualmente a uma desutilidade poética
por onde seja possível encontrar também espécies de tesouros
até então escondidos nos antigos quintais privativos, riquíssimo
dessaber que cabe tornar disponível a novas explorações por um
público mais amplo.
O concurso Orla Livre nos oferece a chance de pensar como um
Masterplan para as bordas de um Lago pode atingir múltiplas
escalas, além de seu entorno imediato, agindo como catalizador
de novas conexões entre partes da cidade situadas ao seu redor
e entre a vida urbana - aqui entendida em sua abrangência
metropolitana - e o lago, isto é, entre cultura e natureza. Desafio
de imensa complexidade que exige o concatenamento de diversos
aspectos, a seguir apresentados segundo diretrizes e princípios
que, de forma integrada, compõem um conjunto de estratégias
passíveis de implementação a curto, médio e longo prazo.
A Escala Bucólica no século XXI

- O importante ao se pensar na complementação, na preservação,
no adensamento ou na expansão de Brasília é não perder de vista
a postura original, é estar-se imbuído de lucidez e sensibilidade
no trato dos problemas urbanos; é perceber que coisas maiores e
coisas menores têm importância análoga. [..] é tanto saber dizer
não como dizer sim na busca contínua da resposta adequada.
Lúcio Costa, "Brasília Revisitada"

SimpUcidade sistémica

Operações de inversão

Seguir tendências e incorporar investimentos particulares

Proteçeo ambiental x Urbanidade

Não se trata, portanto, de considerar enormes vazios a serem
preenchidos por miríades de funções. Em Brasília, acima de tudo,
é preciso cautela com a excessiva confiança nas funções. Antes,
é prudente considerar que nesta cidade o vazio é qualidade para
livres e impensadas formas de apropriação, e, mais além, domínio
inexorável da natureza, do mato e das linhas tortas do cerrado,
que na paisagem são sempre mais fortes que suas arquiteturas,
mesmo as mais monumentais, característica que a diferencia de
todas as outras cidades e provê saúde e qualidade de vida a seus
moradores. Todo o Masterplan é guiado, assim, por uma espécie de
bússola que aponta parva a simplicidade e a economia de ações.

Como uma urbanização que se fez, em todos os sentidos, "de
costas" para o Lago Paranoá pode ser reconfigurada a fim de
voltar-se "de frente" para ele? Esta pergunta-chave nos leva a
respostas diferentes conforme se observe a relação das margens
do lago com o tecido urbano circundante.
Em síntese se chega a dois padrões e diretrizes distintas:

Aprender com os rastros existentes, evitando atitudes do tipo
fábula rasa que apaguem a memória do espaço. Os detalhamentos
devem partir dos usos, caminhos e construções já criadas,
considerando válidas as contribuições anônimas da sabedoria
pedestre e da inteligência coletiva.

Permeia todo o Masterplan a busco de soluções que equilibrem
proteção ambiental com desejáveis injeçães de urbanidade,
copazes de impulsionar um processo groduol de intensificação
do povoamento do lago e reverter a tendência de privatização do
espelho d'água e suas margens.

A) Concessão para gestão e exploração de serviços
_Sistema de transporte Lacustre
_Marinas
_Estacionamentos (nos trechos com equipamentos de grande
escola de caráter metropolitano)

Neste sentido, o detalhamento paisagístico das áreas
irregularmente ocupadas na APP do Lago assume como diretriz
geral incorporar as benfeitorias remanescentes nessas áreas
quando de baixo impacto ambiental e compatíveis com as
diretrizes para a área. Esteticamente elas adquirem sentidos
renovados, como "ruínas modernas", por vezes ligeiramente
estranhas ao imaginário comum de espaços públicos, mas por
isso capazes de, em conjunto, articular uma experiência sensorial
nova de paisagem, não unificada por traços autorais de um projeto
paisagístico total, todavia com qualidades de colagem, marcada
pelo ritmo da projeção das antigas cercas, qualidade que deve ser
reforçada por novos elementos de projeto que aí se acoplam ou
sobrepõem. A experiência estética completa-se com o conteúdo
político que guarda nessas preexistências a memória de um
processo histórico de reapropriação coletiva de um bem comum
outrora privatizado. Essa diretriz, conquanto frugal, pode agir como
convite a que esses proprietários não percam sua relação afetiva
com o lugar e sigam contribuindo com sua manutenção.

>>Nas margens ligadas ao Plano Piloto prevalece a diretriz de
urbanidade, em consonãncia com o Zoneomento Ambiental paro a
APA do Paranoá que as define com "característicos eminentemente
urbanas". Esta diretriz se fortalece pela natural centralidade
magnetismo e possibilidade de ligação com transporte de massa
(metrô). São as áreas ideais para localização de equipamentos
ãncora de médio e grande porte e abrangência metropolitana para
promoção de cidadania, sociabilidade e integração com o novo
transporte lacustre.

B) Concessão para uso de quiosques e pequenos equipamentos
_comércio alimentício/souvenires
_serviços ligados à lazer/esporte (caiques/stand-up paddle, etc.)

Nossa abordagem ao sítio tez-se na articulação de uma macro e
uma micro leitura do território. A primeira, de caráter mais técnico,
estuda a bacia do Paranoá na sua inserção regional em relação
ao desenvolvimento urbano sob os prismas hídrico, ecológico, de
uso e ocupação do solo e do sistema de mobilidade urbana. A
segunda, de caráter mais exploratório, percorreu através de um
trabalho de campo ao nível do chão grande parte do perímetro
do lago, observando tanto configurações de sua geográfia física,
como uma modesta etnografia das "práticas microbianas", como
sugere Michel de Certeau, cotidianidade que aí já se faz dos usos
humanos do lago e suas bordas. Foi desde esta perspectiva que
pudemos divisar o potencial estético-político das preexistencias,
passíveis de ressignificação e incorporação aos novos espaços
livres públicos.
Resulta desta abordagem a hipótese de que um conjunto de
intervenções de natureza sistêmica e integradas, em geral
simplea, de baixo-custo, focmdode de implementação por etapas
e coordenadas por um modelo de gestão intersetorial com
participação cidadã seria o ideal para responder às diretrizes
gerais do concurso. Caminhos para a desejável e incompleta
aproximação da cidade ao lago num contexto global que pede por
austeridade de recursos e cuidado nas relações natureza-cultura,
mais do que arquiteturas espetaculares ancoradas em consumismo
e privatização.

Nas margens ligadas ao Plano Piloto o problema está ainda na
demasiada distãncia entre a cidade, em sua malha mais densa,
e a orla. Retornamos aqui ao primeiro ponto de crítica do Júri do
concurso de Brasília ao projeto vencedor de Lúcio Costa.
>>Diretriz: diminuir, ou reduzir a sensação de excessiva distância.
Nas margens dos Lagos Norte, Sul e Setor de Mansões o problema
está na baixa permeabilidade de acessos e privatização da orla
decorrente de desenho do parcelamento urbano que originou
indesejáveis becos entre fundos de lotes que, compreensivelmente,
tiveram seu acesso bloqueado pelos próprios moradores através
de privatizações irregulares.
>>Diretriz: reconfigurar fundos de lote em novas frentes junto a
novos caminhos e espaços livres de uso público intercalados por
áreas de proteção de afluentes e da vida silvestre.
Gestão intersetorial com transparência e participação cidadã
Criação de Subsecretaria específica para a gestão dos espaços
que integram a Orla Livre composta por comitê intersetorial
formado por representantes das secretarias de governo e das
Regiões Administrativas de Brasília, Lago Sul, Lago Norte e Paranoá
e representantes da sociedade civil. Caberia a esta subsecretaria
a organização e compatibilização das atividades temporárias e
permanentes; gestão de recursos arrecadados por concessões,
cotas, sistemas de contrapartidas e provenientes do próprio GDF;
fiscalização e auditoria dos espaços arrendados; transparência e
consultas públicas para decisões sobre alocação de recursos.

Benfeitorias particulares como "Contribuição de Melhoria"
Este instrumento previsto no Estatuto da Cidade que permite
que o poder público cobre dos proprietários contrapartidas pela
valorização imobiliária do imóvel resultante do investimento
público em sua região. Propomos uma compreensão adaptada do
instrumento: Os investimentos privados incorporados, ao tornarem
se públicos (gramados, árvore, caminhos, atracadouros, quadras,
etc.), já seriam reconhecidos como contribuição de melhoria à Orla
e reduzem os custos de implementação dos projetos. Detalhar uma
legislação tributária-urbanística específica compensatória para os
lotes na orla que contribuíram com a qualificação desses espaços
e ajudam a mantê-los, tal como proprietários de imóveis tombados
que recebem desconto em IPTU por manter as fachadas
preservadas.

C) Leilão para venda de lotes de uso comercial, institucional
e serviços inseridos nas áreas do plano, destinados. Destinar
recursos à implementação do masterplan.
D) Aluguel de equipamentos públicos para eventos: festivais,
congressos, feiras, shows.

>>Nas Margens ligadas aos Lagos Sul/Norte e Setor de Mansões
prevalece a diretriz preservação, com inserções pontuais de
equipamentos de pequeno porte para apoio às atividades de
lazer e esporte que se desenvolvem linearmente ao longo dos
trechos liberados pela ação judicial, possuindo característica
de parque urbano. São zonas residenciais, onde se deve criar
novos acessos e melhorar os existentes, sobretudo as conexões
entre os pontos de ônibus e a orla por deslocamento não
motorizado, complementados e integrados ao transporte lacustre
através de terminais e marinas. Os Parques ecológicos e ARIEs
aí presentes possuem diretrizes específicas que devem ser
respeitadas. Inserções pontuais de equipamentos de médio porte
com comércio/serviços, educação e cultura complementam a
diversidade dessas margens de modo a atrair um público além das
vizinhanças.

E) Turismo: criação de circuitos temáticos de passeio e visitação
do lago e suas bordas (arquitetônico, ambiental, gastronômico,
cultural, etc.) operados por agentes de turismo da cidade com
cobrança de cota para liberação da operação.
F) Publicidade: restrita às áreas de equipamentos comerciais e
associadas às estruturas do transporte lacustre.

>>Para todos os trechos é fundamental seguir a diretriz global de
proteção da APP, sobretudo nos pontos de chegada dos tributários
da bacia do Paranoá, nos Parques Ecológicos e ARIEs respeitando
à faixa de 30m da cota 1000 por ocupação restrita, com mínimo
de pavimentação e recuperação de vegetação nativa para limpeza
das águas e proteção contra sedimentação das margens.

Brasília impõe a qualquer processo de transformação espacial a
singularidade de seu projeto urbano, apresentado no Relatório do
Plano Piloto de Lúcio Costa. O Masterplan assume a tarefa sensível
de compreender o que caracteriza a ESCALA BUCÓLICA que
deve aí "prevalecer", um dos quatro componentes urbanísticos da
concepção original que caracterizam o projeto moderno tombado
como patrimônio da humanidade. Há que se considerar porém
que, mesmo revisitado em 1987 pelo autor, o projeto já misturado
à Brasília real foi atravessado pela dinâmica social e demográfica.
A Brasília que "não interessa ser grande metrópole" converteuse por fim em uma, entre as cinco maiores do país, com mais de
3 milhões de habitantes e tem no Lago componente essencial
de seu sistema hídrico e climático. O desafio é, neste contexto,
também atualizar os sentidos do bucólico, conceito alimentado
pelo imaginário naturalista dos anos 1950 que pode, com "lucidez
e sensibilidade" embeber-se de novos paradigmas do pensamento
ambiental, correspondendo aos desafios climáticos do planeta e à
equalização de ecologias naturais, sociais e econômicas.
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O caminho ds águas sobre a cidade conecta
as diferentes partes de Brasília em uma
paisagem única de água, condicionada por:
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-DESMATAMENTO, EROSÃO e alta carga de
sedimentos na água

- EUTROFIZAÇÃO da água do lago
(transbordamentos da rede de saneamento e
assentamentos informais com baixo nível de
saneamento)
- ESCASSEZ na estação seca
Nossa proposta combina o posicionamento
do Lago Paranoá como o principal espaço
que articula o caráter público no leste de
Brasília e seu potencial infraestrutura[ e
paisagístico para o suprimento de usos
não potáveis (quase 50°/o do total de wc +
irrigação) e controle de inundações.
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LAGO PARANOÁ

Bacia hidrográfica primária
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Garantir facilidades para a integração dos modais de
" deslocamento, com sinalização eficiente e diversidade
de opções para autonomia de escolhas. Os seguintes
� parâmetros devem ser seguidos:
4.- (1) integração não motorizada dos pontos de ônibus aos
trechos urbanizados da Orla por meio de rotas acessíveis
com pavimentaçâo e sinalização adequadas a pedestres e
ciclistas; (2) criação de alternativas a situações em que a
distância
do ponto de ônibus à orla é superior a 500 metros,
'
como:
a)Relocação de Ponto de ônibus ou criação de novos.
�
b)transporte lacustre
c)estação de bicicleta compartilhada junto ao ponto de

Bacia,hidrogr.éfi_ca
do lago paranoá
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Parque Bosque dos Tribunais
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Parque Ecológico Asa Sul

Parque Ecológico Canjerana

Parque Ecológico Dom Bosco

Parque Urbano Anfiteatro
Natural do Lago Sul
Parque Urbano Lago Norte
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Bacia hidrográfica secundária
Massa de água
Direção da escorrentia
Transferência entre bacias
Ponto de abastecimento
Estação de tratamento
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Áreas construídas
assentamento irregular com pouco
saneamento
Áreas de aplicação de sistemas
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ECOLOGIA
Interação entre ecossistemas
O lago Paranoá, Brasília e seu meio ambiente
articulam-s como um único ecossistema.
Nossa abordagem para o lago se baseia em
um entendimento global sobre os sistemas
naturais e o artificais.
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Paisagem resiliente
Preservação da fauna e flora do cerrado
estimulando sua capacidade de recuperação
por si própria.
Protecão das bordas de áreas de

Estratégias de purificação das águas
_Implementação de sistemas de drenagem
sustentável nas sub-bacias do Riacho Fundo
e Rio Descoberto, revigorando sua rede de
drenagem natural para controlar a poluição
difusa decorrente da falta de saneamento.

LEGENDA

_Modelagem ecológica dos ecossistemas
de depuração: formação de bacias de
detenção e de canais fluviais para efeito de
,,,retardamento da velocidade do fluxo de água
para o lago.
/
_/
Agricultura urbana
Destinar espaços para a criação de hortas
)
urbanas coletivas, estimulando o senso
comunitário através de um paisagismo
funcional e um sistema de gestão associada
entre Estado e comunidade.

Marina

Equipamento cultural
Parque urbano

Parque ecol�ico

Equipamento ed1acional
Atracadouro

LEGENDA
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Parques urbanos
Recomposição de mata ciliar

\

Reservas naturais protegidas
Conexões entre Ecossistemas
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PLANTA DE IMPLANTACAO: AREA DE DETALHAMENTO 01
ESCALA 1.6000

'·�,,?.
•

•

(#

•

�

•

••

.,,

'!a�·
•.•-5."
••• •

• ....
•
•
•• · •
·. v ••, •�
ré . •
•
.•.."'--. .··,.<'\1·� • • ••• .
••
••
\)

-·

.

•
. ..
..... . ..
.
•
a
. .
•
•
• •
..

.

•
•
• •

�·
.... . .. .
. . ..
. ·:� ...
••
�
• A• •.�
v--, ;· •• •

. 1 ·:;

•• ••
•
•
• •• •
• •• • •
••
•
•
'
• • • ••• • ••
..
•
•
•
•• • •..•,••• • • ••
•...• • • ••
•
••••• ••
•
•
••
• • •• •
•
•• • • • • •
• ••
•••
•
•
••
• •• •I
•
•
•
•
: • •• •
•• ,
•
•
•
••
•• ••• •
••
•
•
•
• • •
• •
•
•
•
•
• •• ••
• ••
• • •
•

• •

•
•

•

•

•
"" •

••

I

•
•

•

••
•• • •
• •
••
• •
I

t

••••
• .!•
1 ••••

•
•
• •
• ••

i\í;.?fui!:••

i;g,-

.
•

•

•

•

\

•

• ••

• •

.....
..•••
.',

•

-

·/.·:•••

...

•

••
•�
•
• • ••
••

,

• •
•
••
•• �
• ••
••
• •

.

o

....

•
• •

••
••
•
• • • •• •
• •

. . ..... . .
, .• · •

.I. ·. 0-,·.�

�
... :

•

• ••

�

••
•• •

�

•
- Sistema viário compartilhado

•

111111111

-

Conexões
Sistema cicloviário
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Decks e atracadouros

i:::zz:::I Sistema de transporte
Lacustre
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Ãrea de prese[vação e
recuperação de mata ciliar
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Estacionamento
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Ãrea de acesso com
estacionamento,
equipamento cultural e
parque de esculturas
Área de praia com
infraestrutura de apoio
(quiosques, sanitários,
ponto de informação)
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Área com estacionamento
de Meículos, terminal
Lacustre e mirante
Área com estacionamento
de veículos e marina.

Trecho com conexão
metropolitana ligada ao
Plana Piloto (metrô) e
com implantação de
biblioteca parque.
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Conexões
Sistema cicloviário

� Decks e atracadouros
• czz:::I Sistema de transporte
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Área de preservação e
recuperação de mata ciliar

E

Estacionamento

O

Área destinada a implantação
de estrutura de agricultura urbana
Ligada a equipamento de
educação ambiental.
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Equipamento de ensino e
pesquisa do meio ambiente. Ligação
frontal a terminal Lacustre.

e

Área com marina e atracadouros.

O

Área com estacionamento e rua
comercial e de serviços ao parque.

Área com equipamentos esportivos
em geral, como quadras polivalentes
e campos.
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Área de preservação e
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Conexões com
Sistema cicloviário
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Estacionamento
Área de acesso ao Parque das
Garças com estrutura de comércio,
serviços e estacionamento.
Área de praia com infraestrutura
de apoio como quiosques, sanitários,
ponto de informação.

e
o

Área com terminal lacustre e marina.
Parque com estrutura de esporte e lazer
em área de recuperçãoambiental e
preservação do cerrado.
Estrutura de praia e área controlada
para banho, GOm deck, piscina lacustre
e trampolim.
Implantação de estrutur.a de agricultura
urbana e comércio.
Ãrea dotada de equipamentos de
esporte radical, comércio e serviços,
com predominância de usos junto a
borda d'água.
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