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Terminal e Marina

Conexões do lago 

Áreas de intervenção

REVITALIZAÇÃO DO LAGO PARANOÁ
Na etapa de denição da estratégia de projeto, o 
primeiro passo foi realizar uma série de estudos na 
intenção de aumentar a compreensão do contexto no 
qual está inserido o Lago Paranoá, então, encontramos 
a seguinte frase de Lúcio Costa (1987):

“O Lago Paranoá foi fundamental desde o início e não foi proposta 
minha. Quando foi escolhido o local da nova capital já havia a 
possibilidade de se fechar aquela garganta e criar o lago. De 
modo que o lago foi uma peça fundamental na proposta da nova 
capital. Acho, de fato, que se deve tornar o lago mais acessível 
para a maioria da população”.

Percebemos que a oportunidade de compor uma 
proposta para a orla do lago, mais do que uma 
revital ização urbana e arquitetônica poderia 
representar uma compensação histórica. 

Lúcio Costa se preocupa com a ocupação da orla do 
lago, como descreve, no Relatório Descritivo do Plano 
Piloto de Brasília 1959: 

“Evitou-se a localização dos bairros residenciais a orla da lagoa a 
m 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”.

Além da preocupação de Lúcio Costa, no local do 
atual lago existia um acampamento chamado Vila 
Amaury, habitação de cerca de 16 mil operários que 
trabalhavam na construção do congresso e os 
ministérios. O lugar era uma verdadeira cidade, com 
ruas, bares, comércio e até um pequeno parque de 
diversões. 

Era um lugar provisório e isto era sabido, porém muitos 
moradores quando da inundação se recusaram a sair, 
só tomaram essa medida quando a água bateu no 
joelho. Estes moradores foram realocados nas cidades 
satélites ao redor do Distrito Federal. Nada mais justo 
devolver a área em forma de lazer para o candango 
original, de certa forma expulso do produto de seu 
trabalho: a cidade de Brasília, fato este que ca muito 
bem expressado na poesia do autor de alma de 
candango Newton Rossi:

LÁGRIMA DE CANDANGO 

Tendo esse histórico como base, a estratégia de 
ocupação do Paranoá tem como o objetivo principal 
usar a alta capacidade das suas terras e do seu lago em 
proporcionar lazer, educação, sustentabilidade, 
turismo e negócios, explorando o conceito da conexão 
entre terra e água. 

O projeto proporciona a integração das principais 
áreas por meio de sua orla (terra) e suas águas (lago), 
não atrapalhando nem se deixando atrapalhar pela 
ocupação residencial, democratizando não só para a 
população local, mas também para os milhares de 
turistas que a cidade atrai, gozar da beleza do lago 
Paranoá e os atrativos que sua extensa orla oferece. 

Além de dar as diretrizes de uso, o plano de ocupação 
procura dar soluções atrativas e sustentáveis para uma 
região que pode ser amplamente utilizada. As 
estratégias de trabalho procuram o embelezamento 
da orla, a apropriação correta do seu uso e exploração, 
por meio de práticas atuais e sustentáveis: 

Mobilidades alternativas como bicicleta e conexão 
pelo lago não deixando que o transporte ocorra 
somente por via terrestre; 

Respeito à natureza local, conservando o paisagismo 
existente, suas árvores e plantas além de recuperar 
áreas perdidas;

Práticas sustentáveis; com áreas de reaproveitamento 
de águas, uso de compostagem para os resíduos locais 
e utilização de painéis de energia fotovoltaica.

Apropriação do uso; educacional ou de lazer, por 
intermédio de locais em que as pessoas possam 
aproveitar entender as práticas de sustentabilidade, 
utilizar a infraestrutura do local, aproveitar os espaços 
de banho e contemplação pensados para atender às 
necessidades e atrair população. 

Não que triste Candango 
Tire os olhos do passado 
E ponha-os na imensidão. 

Bata na porta do Céu, 
Acampe na Eternidade... 
Fique bastante à vontade, 
Lá você pode morar... 

O seu choro vira chuva, 
Vira luz o seu olhar. 
E de lá... olhe cá embaixo... 
É tão pequeno este mundo! 
Não vale a pena chorar. 

Não que triste Candango, 
Feche estes olhos molhados 
E pare de recordar. 

Não há mais acampamento, 
Tudo aqui é monumento, 
Você não pode car. 

Tire os Olhos da Avenida, 
Despeje o pranto no Lago. 
Não que olhando o Palácio, 
O prédio que você fez 
E agora não pode entrar. 



Lago Paranoá como um 
novo polo turístico

Recuperação de Áreas Ociosas Conectividade entre 
pontos turísticos

Novos Pontos atrativos

DIRETRIZES PROJETUAIS

CRITÉRIOS ADOTADOS
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A proposta foi baseda em quatro pilares: a , os , as áreas de  Mobilidade Empreendimentos Lazer
e a . Esses pontos em conjunto, têm a função de promover melhor conforto e Sustentabilidade
comodidade para os usuários da orla.
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CRITÉRIOS AMBIENTAIS
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LEGENDA
Marina, Pier e Atracadouro

Terminal, Pier e Atracadouro

Terminal

Terminal e Marina

Conexões do lago 

Áreas de intervenção

VIABILIDADE  ECONÔMICA

DIRETRIZES ÁREA 1

DIRETRIZES ÁREA 3

DIRETRIZES ÁREA 2

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Acreditamos que por meio das diversas atividades 
criadas, empresas se interessarão na exploração 
econômica. Entre as atividades: 

Comércio e serviço local; 
Aluguel de equipamentos (mergulho, barcos, 
pranchas, lazer em geral); 
Transportes coletivos e individuais (deslocamento 
coletivo entre áreas, transportes motorizados 
individuais, marinas e atracadouro); 
Exploração do turismo; passeio de helicóptero, 
mercado gastronômico, feira de orgânicos, eventos 
esportivos, pesca esportiva, mirante, áreas de lazer 
especícas.

A viabilidade econômica da proposta se dará por 
parcerias público-privadas que possam explorar os 
transportes, as áreas de comércio, o turismo tornando o 
investimento viável.
Para a viabilidade econômica da implantação do 
projeto, as últimas experiências internacionais mostram 
que a melhor abordagem é por meio das parcerias 
público-privadas, chamadas no mercado de PPP.

Entende-se a parceria como: 

Público-privada o contrato ou a união de contratos, por via dos 
quais entidades privadas, designadas por parceiros privados, se 
obrigam, de forma duradoura, perante um parceiro público, a 
assegurar o desenvolvimento de uma atividade tendente à 
satisfação de uma necessidade coletiva, e em que o 
nanciamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 
exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado.
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ÁREA DE DETALHAMENTO 1

ÁREA DE DETALHAMENTO 3
LEGENDA

Ciclovia

Estacionamento / Caminhos

Deck

Áreas verdes

Espelhos D’água

Horta / Compostagem

Apoio

Empreendimentos

Sustentabilidade

Mobilidade

Vista espelho d’água

Vista cross triathlon

Vista helipontos

ÁREA DE DETALHAMENTO 2

Vista área de banho

Vista mercado gastronômico

ISOMÉTRICAS
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LEGENDA

Área de Apoio - Pesca

Área de Apoio - Marina

Academia ao Ar Livre

Área de Banho

Atracadouro

Bicicletario

Ciclovia

Espaço Cultural

Espelho D’água

Quadras Descobertas

Espreguiçadeiras

Estacionamento

Memorial Candangos

Áreas de Estar

Parcão

Área de Pesca

Praia Articial/Chuveiros

Quiosques

Redes

Terminal

Torre

Trampolim

Ipê-amarelo-do-cerrado
Tabebuia ochracea

Peroba-do-cerrado
Aspidosperma 
tomentosum

Aroeira
Myracrodruon 

urundeuva

Buriti
Mauritia flexuosa

Jacarandá-do-cerrado
Dalbergia miscolobium

TIPOLOGIA VEGETAÇÃO

ESCALA: 1/5000

ÁREA DE DETALHAMENTO 1
TURISMO

Vista marquise Vista torre panorâmica

A área 1 possui aproximadamente 42,54 ha e ela foi dividida em 3 partes com usos distintos, uma parte, 6a, um parque urbano e um 
terminal intermodal, ligando-se a outra parte, (7 a) que possuirá áreas de lazer, contemplação e marina que por sua vez irá se ligar à 
última área (4), onde foram respeitados os caminhos previstos e constantes no projeto de paisagismo previamente estabelecidos no 
anexo do edital do concurso. Os usos dessas áreas servem à um terminal, praia, e um centro cultural.

Na área 6a propusemos um terminal intermodal e um estacionamento que se integram a um memorial aos Candangos, trabalhadores 
que participaram da construção de Brasília. Esta área está ligada através de um anexo suportado pela ponte até a área 7a.

Chegando pelo caminho da ponte por meios não motores, na área 7a, encontra-se a marina, e alguns locais para pesca esportiva, 
também foram colocados alguns apoios à essas práticas que são bastante comuns nessa região. Mais à frente, seguindo por 
caminhos e espelhos d'água, encontram-se quadras poliesportivas para prática de lazer, quiosques, e mais a frente uma praia articial 
com chuveiros e áreas para banho. Para a conexão com a área 4, o caminho se estreita devido a APP existente, necessitando a 
introdução de decks que acompanhem a orla, para a implantação da ciclovia.

Saindo da área de preservação permanente, entra a área 4, nessa área o caminho e a ciclovia se unicam em um caminho 
compartilhado de 8 metros de largura. Ele passa em algumas áreas contemplativas de decks com aberturas e redes para descanso 
até uma área aonde possui um terminal lacustre, e uma torre de observação da orla, como atração turística. Seguindo os caminhos à 
área nal que possui uma praia, um pavilhão multiuso para atividades culturais que também liga a um setor gastronômico com (food 
trucks ou quiosques!).

ESCALA: 1/1000
CORTE ÁREA 1



ÁREA DE DETALHAMENTO 2
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ESCALA: 1/5000
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Cagaita
Eugenia dysenterica

Pequi
Caryocar brasiliense

Araticum-grande
 Annona montana

Mangabeira
Hancornia speciosa

Área de Apoio - Pesca

Área de Apoio - Marina

Áreas de Banho

Atracadouro

Bicicletário

Ciclovia

Compostagem

Espaço Gastronômico

Quadras Descobertas

Quadras com Cobertura

Estacionamento

Estufas

Horta

Lago Sensorial

Área de Pesca

Quiosques/Feiras

Skatepark

Centro de Controle Ambiental

Terminal/Marina

Trampolim

LEGENDA

TIPOLOGIA VEGETAÇÃO

Vista marina

A área 2 possui aproximadamente 50,61 ha, e nela são dispostos 3 lotes (A,B e C) com usos voltados à atividade de educação 
ambiental e marina. Para incentivar o uso e valorização dessas áreas, a educação ambiental foi proposta em duas formas, 
sensorial e educativa, que visam a conscientização de todos os usuários desde crianças a adultos, para a preservação de uma 
área de extrema importância para a capital federal.
Como partido, essa região foi dividida em duas partes, a porção sul será voltada à educação e lazer, e a norte voltada aos 
esportes e lazer. Na parte central que divide essas duas áreas foi usado o Lote C para a criação de um curso d'água sensorial que 
marca a área 2 como o início e a importância do lago para com Brasília que através de caminhos que se cruzam até chegarem 
aos lotes A e B servindo de apoio à marina, e um centro gastronômico e cultural trazendo a culinária de todos os estados 
brasileiros para a capital, já que nela se encontram pessoas vindas de todo o país. Outro objetivo do centro gastronômico é expor 
alguns produtos orgânicos que são plantados e colhidos nas hortas e estufas localizados na mesma área. Uma horta foi localizada 
no lote A pois além de cultivar produtos orgânicos, possui atividades de compostagem que fornecerá adubo para a própria 
horta. A educação ambiental usará este espaço ressaltando a importância do uso de produtos orgânicos. Além da horta e do 
centro gastronômico foi proposta uma área de apoio e salas para palestras e atividades voltadas à educação ambiental.
Foi utilizado o acesso por terra (único) para veículos motorizados e não motorizados, pelo lago (dois acessos) para a marina e um 
terminal próximo à praia. Por ser único o acesso por terra, foi aproveitado desde o início da via para o uso de estacionamento e 
também para a facilidade das pessoas que visitam o local de carro e deseja ir ao trecho norte.
Do caminho divisório que traz o início da área 2, em direção ao norte, os usos propostos foram concentrados em atividades 
esportivas e de recreação, assim complementando junto ao uso proposto no lado sul da área 2, onde a ideia é a criação de um 
polo esportivo. Destinou-se espaços para jogos como quadras de areia e poli esportiva, skatepark e áreas de apoio destinadas a 
essa tipologia de uso. Essa área além de servir para lazer diário, pode receber competições externas permitindo o uso de toda 
infraestrutura e qualidade do espaço. Já para as atividades de recreação foram propostos quiosques, áreas destinadas para 
banho, terminal e píeres, fazendo com que além da prática de atividades físicas, as pessoas possam disfrutar um espaço amplo 
de lazer pensado para a melhoria da qualidade de vida dos visitantes.

Vista área de banho

ESCALA: 1/1000
CORTE ÁREA 2
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LEGENDA

Área de Banho Áreas de Estar

Bicicletário

Ciclovia

Cross Triathlon

Ed. Ambiental - 
Pesquisas, Botânica

Estacionamento

Heliponto

Kitesurf

Pier

Quiosques/Feiras

Redes

Reorestamento Parque das Garças

Stand up Paddle

Terminal

Quadras Descobertas

Sucupira-branca
Pterodon pubescens

Gomeira
Vochysia thyrsoidea

Carvoeiro
Sclerolobium 
paniculatum

Cega Machado
Physocalymma 
sacaberrimum

Canafístula
 Peltophorum dubium

ESCALA: 1/5000

ÁREA DE DETALHAMENTO 3
PRÁTICA DE ESPORTES

TIPOLOGIA VEGETAÇÃO

Vista Parque das Garças

Vista área de banho

A área 3 possui aproximadamente 39,58 ha e foi dividida em 3 polos, com usos distintos, ligados por caminhos, conectando uma parte a 
atividades de esportes náuticos e lazer, em outra para uso comercial e gastronômico, e uma última parte localizada na área 18b, que é 
ambiental. Essa área compreende em um bosque ambiental, que deve ser preservado, sua ora nativa mantida e deve ser reorestada 
para atividades de estudo e contemplação.
No início, percebemos que a área 3 possui 3 grandes territórios que poderíamos chamar de polos, cada um deles está distanciado 2km do 
outro e os caminhos que ligam um ao outro são estreitos, se comparados às outras áreas. Então, nesses caminhos, foi proposto um caminho 
com ciclovia e em alguns trechos decks para contemplação. 
Um dos polos, chamado de 18b, contém uma parte disponibilizada para alocação de lotes de apoio para as atividades da região. Foi 
decidido manter sua posição, porém foi alterado o estacionamento para melhor aproveitamento e complementariedade ao projeto, e 
outra parte é preservada para reorestamento e estudo, mantendo os caminhos existentes pavimentados, para o projeto, que ligam ao 
deck, que por sua vez inclui um local para banho e píer contemplativo para a vista da orla. Também percebemos que neste polo logra a 
atividade de kitesurf, e mantemos uma parte da área com um deck de acesso a essas atividades, e uma estrutura de apoio próximo.
No polo central da área 3, chamada 14, atividades de entretenimento e lazer, quiosques gastronômicos e circulação de pessoas 
envolvem-se como uma nova atração da região. Continuando os trajetos da área 18b que priorizam a preservação da ora existente, 
tentamos impactar o mínimo possível nesta área, com caminhos diretos e contornados aos bosques de árvores nativas da região. Além de 
feirinhas gastronômicas, o espaço conta com um estacionamento para apoio e locação de três heliportos para usufruir de atividades 
turísticas, como um passeio de helicóptero pela orla e contemplando o desenho do plano piloto.
O terceiro polo, chamado lote PAN13, possui hoje atividades esportivas como o cross triathlon, mountain board e a natação. Nesta 
porção, haverá estrutura para tais atividades e também para outras atividades náuticas com o mínimo de impacto ambiental possível, foi 
pensado em um deck para propiciar áreas de banho e lazer, com apoio, uma pista baseada na existente de mountain board e trilha para 
o Cross Triathlon. Existe um hospital vizinho à essa área, então propusemos a plantação de árvores com a função de barreira acústica. Para 
lazer da população geral também foram propostas quadras poliesportivas para entretenimento da população local e visitantes.

ESCALA: 1/1000
CORTE ÁREA 3
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