ESTRATÉGIA PARA GRANDE MOBILIDADE
Consolidação das Estradas Parque e da Via L4 como um novo perímetro estruturador de desenvolvimento metropolitano,
apoiado na implantação de um novo modal de média/alta capacidade (VLP).
Vias radiais se conectam ao perímetro estruturador interligando a rodoviária, metrô e regiões mais distantes da cidade.

ESTRATÉGIA PARA MÉDIA E PEQUENA MOBILIDADE
Desobstrução de área pública invadida, a fim de aumentar a permeabilidade do território.
Integração entre o perímetro estruturador (linhas de ônibus, futuro VLP) com perímetro interno da Orla (transporte lacustre).

ESTRATÉGIA PARA A ÁGUA E O VERDE
Corredores ambientais apoiados na infraestrutura existente e na hidrografia, resultando num sistema
integrado de articulação de áreas verdes.

ESTRATÉGIA PARA DENSIDADE POPULACIONAL
Alteração da legislação permitindo novas densidades na face externa do perímetro estruturador.
Ao longo da Estrada Parque Paranoá (EPPR) propõe-se adensamento por novas edificações. Ao longo da Estrada Parque Dom
Bosco (EPDB) e da Estrada Parque Península Norte (EPPN) propõe-se adensamento por substituição.

“As cidades costumam ser comparadas a sinfonias e poemas, e a comparação me parece
perfeitamente natural. Elas são de fato objetos do mesmo tipo. A cidade, talvez mais preciosa ainda,
situa-se na confluência da natureza e do artifício. Uma cidade é um congestionamento de animais
cuja história biológica está contida dentro de suas fronteiras, e ainda todo ato consciente e racional
por parte dessas criaturas ajuda a moldar o caráter eventual da cidade. Por sua forma como pela
maneira de seu nascimento, a cidade tem elementos ao mesmo tempo de procriação biológica,
evolução orgânica e criação estética. É tanto um objeto natural quanto uma coisa a ser cultivada;
indivíduo e grupo; algo vivido e algo sonhado. É a invenção humana por excelência.”
Claude Lévi-Strauss (1955) Tristes Trópicos

1.PONTO DE PARTIDA
Todos os territórios metropolitanos densamente urbanizados terão que enfrentar, num futuro próximo,
questões fundamentais que dizem respeito ao meio ambiente, à mobilidade e às desigualdades
sociais. A proposta aqui exposta tem essa premissa como ponto de partida.
Apesar de ter como principal objeto de projeto a orla do lago Paranoá nossa estratégia se baseia na ideia
de que, dada as ações tomadas recentemente pelo Governo do Distrito Federal, este é um momento
único de redefinir a habitabilidade de suas áreas lindeiras, efetivando o seu potencial latente como
centralidade da Região Metropolitana de Brasília.
Resultado das alterações climáticas, as questões ambientais dizem respeito à gestão da água,
redução das emissões de CO2 e consumo de energia. As questões relacionadas à mobilidade
tratam a acessibilidade como parte essencial dos direitos de cidadania. As questões relacionadas
às desigualdades sociais dizem respeito à construção uma cidade diversa, justa e equilibrada
espacialmente.
Mito no imaginário arquitetônico e urbanístico mundial, Brasília hoje é uma metrópole que se
desenvolveu replicando os modelos e os problemas de qualquer outra metrópole do Sul Global. À
exceção de uma expressiva permeabilidade do solo garantida por seu chão público composto por
grandes extensões de gramados e parques, a deficiência do transporte público e a segregação sócioespacial são questões incontornáveis.
Reunimos em nossa proposta um conjunto de ações que visam garantir que a implantação de uma orla
livre seja o vetor de transformação para a construção de uma cidade mais pública, plural e produtiva.
A reconstrução da res pública da Orla Livre do Lago Paranoá é a reconstrução da res pública de
Brasília.

   
    

ESTRATÉGIA PARA PLURALIDADE SOCIAL E FUNCIONAL
Alteração de alguns padrões urbanísticos substituindo o uso exclusivamente residencial e
unifamiliar pelo comercial e misto.
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Perímetro Estruturador (Estradas Parque e vias L4)
Rodovias e Estradas
Pontes
Eixos de Conexão
Estações de VLP
Linha do Metrô
Projeto de Expansão da Linha do Metrô

SITUAÇÃO TÍPICA - LOTES PICOLÉS/EPDB EPPN
As invasões no entorno imediato das unidades habitacionais (entre picolés) tornam o tecido urbano pouco permeável impedindo o
acesso aos espaços desobstruídos da orla.

Estações de Metrô
Corredor de Segurança para Dispositivos Flutuantes
Áreas de Detalhamento
Áreas de Intervenção | Plano de uso e ocupação da Orla
Adensamento por Substituição
Adensamento por Novas Edificações
Módulo de Infraestrurura/ Praça de Água
Píer-Atracadouro
Terminal-Marina-Píer-Atracadouro
Marina-Píer-Atracadouro

PROPOSTA - ÁREAS DE TRANSIÇÃO
Recuperação de parte das áreas invadidas para a implantação de rotas acessíveis, conectando a perimetral estruturadora com a Orla. São
alamedas arborizadas, dotadas de infraestrutura urbana (vias de acesso, estacionamentos, ciclovias, praças de estar etc.) Caracterizam
os acessos secundários. Mudança na legislação permite novas densidades/usos ao longo do perímetro e novos usos nas áeas de
transição.

Terminal-Píer-Atracadouro
Parques
Áreas de Proteção
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PROPOSTA - EIXOS DE INFRAESTRUTURA
São os principais acessos aos espaços da Orla. Estas conexões articulam transporte público terrestre com as travessias
lacustres, a ciclovia de transporte com a ciclovia de lazer, os espaços de passagem com áreas de permanência. É onde se
concentram as infraestruturas comercial e institucional.

RODOVIÁRIA

A REFORMA DA PONTE DAS GARÇAS
Tem por objetivo transformar o antigo viaduto em um sistema intermodal (transporte terrestre com o transporte lacustre)
ao mesmo tempo em que articula os dois lados da orla do Paranoá (Área 1). O mesmo sistema é proposto para o novo
projeto da ponte do Lago Norte.
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SITUAÇÃO TÍPICA - SETOR DE MANSÕES/ EPPR
Baixíssima densidade. O custo desta cidade rarefeita é enorme e insustentável a médio e longo prazo.
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PROPOSTA - NOVAS DENSIDADES
Padrões urbanos de conjuntos econômicos geminados com edifícios de no máximo 5 pavimento. Uso misto voltado para a
EPPR associado a atividades agrícolas (presença de vários núcleos rurais desde a década de 1970).
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MÓDULOS DE INFRA/PRAÇAS DE ÁGUA
Uma geometria precisa e ao mesmo tempo
flexível que permite diversas configurações
espaciais.

GRADAÇÃO DE INTERVENÇÃO
Os eixos de infraestrutura concentram as
intervenções com maior intensidade. Ao se
afastar, as ações se tornam mais rarefeitas e
o terreno, natural.

ACESSOS
Alteração do uso estritamente residencial
e unifamiliar para o uso misto/comercial e
serviço.
Criação de uma nova frente urbana.
Alameda arborizada dotada de infraestrutura
(vias de acesso, estacionamentos, ciclovias,
praças de estar etc).

ESCALA PROGRESSIVA
O gabarito atual do lago é mantido,
preservando sua integridade paisagistica.
Permite-se novas alturas ao longo da
perimetral estruturadora.

REFORMA DA PONTE DAS GARÇAS
Proposta de uma nova estrutura qualificando
a transposição do lago e transformando
a infraestrutura existente em um sistema
intermodal.

ELEVAÇÃO SISTEMA INTERMODAL - ESC. 1:500
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ÁREA 1 - ESC. 1:4000
LEGENDA
1. Acesso Principal (área de transição, estacionamento, equipamentos e conexão entre
transporte público e lacustre)
2. Acessos Secundários (área de transição, estacionamento e equipamentos)
3. Módulo de Infraestrutura/ Praça de Água (tratamento de parque urbano, equipamentos de
comércio e serviço)
4. Píer - Atracadouro
5. Estação Intermodal
6. Terminal - Marina - Píer - Atracadouro
7. Skatepark
8. Quadras Poliesportivas
9. Parque Infantil
10. Academia
11. Churrasco | Área de Piquenique
12. Praia
13. Praças de Convívio
14. Apoio (banheiros, bebedouros, bicicletário etc.)
15. Eixo Verde
15

Ciclovia
Via de Pedestres
Substituição do uso residencial unifamiliar por uso comercial e uso misto
Substituição do uso residencial unifamiliar por uso misto com novas densidades térreo +4
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RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADO PURO
TRILHAS CONSOLIDADAS E INFORMAIS, TERRA
NUA E HERBÁCEAS ESPONTÂNEAS

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADÃO
ÁREAS DE SOMBRA COM ÁRVORES DE
GRANDE PORTE
TAMPONAMENTO DOS LOTES
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RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADO PURO
TRILHAS CONSOLIDADAS E INFORMAIS, TERRA NUA
E HERBÁCEAS ESPONTÂNEAS
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VEGETAÇÃO EXISTENTE
INCORPORADA AO PROJETO
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2. AÇÕES
2.1 UMA ESTRATÉGIA PARA A GRANDE MOBILIDADE
Mover-se por meio do transporte público na Brasília
metropolitana não é tarefa fácil. As enormes distâncias
entre a moradia (cidades satélites) e o trabalho
(Plano Piloto) associadas à deficitária rede de
transporte público de massa fazem com que qualquer
deslocamento, que não envolva o uso do automóvel,
requeira uma grande quantidade de tempo e esforço.
Entendemos que a efetivação do Projeto Orla Livre
passa necessariamente por ações que melhorem os
deslocamentos para o maior número de pessoas.
Para isso, o centro da política de mobilidade deve ser
o transporte público com o pedestre como agente
principal.
Apesar da necessidade de programar soluções que
forneçam resultados imediatos e de curto prazo,
precisamos, numa perspectiva de médio e longo prazo,
nos preparar para um tempo em que haverá menos
uso do carro, talvez a sua quase completa supressão.
Neste sentido, propomos a articulação da mobilidade
à escala metropolitana por meio da efetivação da
perimetral existente (vias L4, EPDB, EPPR e EPPN)
apoiada por um novo modal de média-alta capacidade
como um Veículo Leve sobre Pneus (VLP).
A linha circular, de matriz energética elétrica (limpa),

ALTERAÇÃO DOS PADRÕES URBANÍSTICOS - ZONEAMENTO
- SUBSTITUIÇÃO DO USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR POR USO MISTO
- FACHADA ATIVA VOLTADA PARA A PERIMETRAL (ESTRADA PARQUE), TRANSFORMANDO
PROGRESSIVAMENTE UMA VIA DE PASSAGEM EM BOULEVARD
- NOVA DENSIDADE PERMITIDA (TÉRREO + 4)

ÁREA DE TRANSIÇÃO
- SISTEMAS DE ESPAÇOS PÚBLICOS, CONECTANDO A PERIMETRAL (ESTRADA
PARQUE) AO MÓDULO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA
- ACESSO PRINCIPAL
- ALAMEDA ARBORIZADA, VIÁRIO DE ACESSO,ESTACIONAMENTOS, CICLOVIAS E
CALÇADAS

estará completamente articulada com linhas de
transporte radiais (Rodoviária do Plano Piloto, Cidades
Satélites), com o metrô e com o futuro sistema de
transporte hidroviário.

com a orla do lago. Estas conexões articulam o modal
circular com as travessias lacustres; a ciclovia de
transporte com a ciclovia de lazer; os espaços de
passagem com os espaços de estar e permanência.

2.2 UMA ESTRATÉGIA PARA A MÉDIA E PEQUENA
MOBILIDADE
A escala da média e pequena mobilidade é a mais
próxima da escala humana: é a escala do pedestre
por excelência. É nela, onde, segundo levantamento
da Associação Nacional de Transportes Públicos
(ANTP), ocorre cerca de um terço dos deslocamentos,
quando pessoas caminham, levam crianças à escola,
passeiam com o cachorro, fazem compras cotidianas,
vão ao parque ou aos equipamentos públicos de
proximidade, saem à noite para jantar.

Complementar a estas alamedas propomos a alteração
da legislação urbanística vigente para permitir o
uso comercial ou misto nos lotes voltados para ela.
Esta medida, que de certa forma já se materializa
atualmente em alguns lotes, tem por objetivo tornar
estas alamedas mais seguras e mais convidativas para
utilização em vários horários.

No Lago Norte e no Lago Sul isto é praticamente
impossível, pois o espaço é muitas vezes interrompido,
fraturado, bloqueado pelas barreiras que constroem os
enclaves. A permeabilidade entre as quadras em forma
de ponta de picolé, que garantia o acesso à beira do
lago foi interrompida pelo problema crônico de invasão
de área publica.
Além da desobstrução da faixa de 30 metros ao longo
da orla do lago já concluída, propomos recuperação
de algumas entre-quadras para criação de alamedas
arborizadas conectando a perimetral estruturadora

ALTERAÇÃO DOS PADRÕES URBANÍSTICOS - ZONEAMENTO
- SUBSTITUIÇÃO DO USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR POR COMERCIAL OU USO MISTO
- CRIAÇÃO DE UMA NOVA FRENTE URBANA

Construir a cidade na cidade significa aproveitar
tudo o que já existe.
2.3 UMA ESTRATÉGIA PARA A ÁGUA E PARA O
VERDE
As estratégias para a água e para o verde não podem
ser alvo de políticas setoriais. Elas estão no centro de
uma melhoria geral da habitabilidade da metrópole
contemporânea sendo fundamentais para o controle
dos riscos de inundações e de secas, a contenção
do aumento da temperatura e a preservação da
biodiversidade.
Nossa proposta se baseia na identificação,
potencialização e complementação dos corredores
ecológicos existentes. Por meio da implementação de

novos corredores apoiados na rede hidrográfica e nas
infraestruturas da grande mobilidade estabelecemos
um sistema articulador de áreas verdes de diferentes
tipologias e escalas. O centro deste sistema é o lago
Paranoá.
Brasília sofre com incêndios florestais e escassez de
água causada por um clima seco e longos períodos de
estiagem. Portanto a água deve ser alvo de políticas
de preservação, conservação e reutilização tanto por
meio de ações educativas como de ações indutivas e
punitivas.
Propomos a indução, via marcos regulatórios (planos
diretores e leis de zoneamento), da implementação nas
unidades habitacionais de tetos verdes, dispositivos de
controle e reutilização do consumo de água além de
incentivos fiscais e financeiros tanto via redução da
conta das concessionárias como de IPTU.
2.4 UMA ESTRATÉGIA PARA A PLURALIDADE SOCIAL
E FUNCIONAL
As áreas residenciais do Lago Norte e do Lago Sul são
enclaves monofuncionais de alto padrão social com
insustentáveis níveis de consumo de água, energia
e combustível fóssil.
O projeto da Orla Livre é um projeto para todos.
Não obstante a garantia de melhores condições de

MÓDULO DE INFRAESTRUTURA/ PRAÇA DE ÁGUA
- CONEXÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS/SERVIÇO/INSTITUCIONAIS E O
TRANSPORTE LACUSTRE
- TRATAMENTO DE PARQUE URBANO: VEGETAÇÃO ARBÓREA, GRAMADOS TRATADOS,
MOBILIÁRIO URBANO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA

mobilidade e acessibilidade ao lago, o projeto deve
pensar em garantir que mais pessoas morem junto
a ele prevendo a adaptação, além do habitacional
unifamiliar, a outros tipos de padrões de urbanização
(tecidos morfológicos): o habitacional multifamiliar, as
zonas mistas, as áreas produtivas agrícolas, etc.
Os padrões exclusivamente habitacionais unifamiliares
são tecidos não muito porosos, nem públicos e
nem plurais, mas que possuem grande potencial de
absorver a mudança. As operações de adequações
destes tecidos aos novos padrões energéticos devem
levar em consideração as adaptações formais às
demandas dos novos estilos de vida.
Visando uma maior pluralidade social propomos a
substituição do padrão residencial unifamiliar por
residencial multifamiliar em altura (de no máximo
T+4) ao longo da perimetral estruturadora por
meio de alteração dos índices urbanísticos. Além
disso, propomos a possibilidade do uso comercial/
institucional no pavimento térreo.
2.5 UMA ESTRATÉGIA PARA A DENSIDADE
POPULACIONAL
A densidade das áreas residenciais do Lago Norte e
do Lago Sul são baixíssimas de menos de 15 hab/ha.
O custo desta cidade populacionalmente rarefeita é
enorme e insustentável a médio e longo prazo.

Na década de 1980, Lúcio Costa, no documento
“Brasília Revisitada”, já apontava para questões
de “adensamento” propondo áreas residenciais
multifamiliares com 5 pavimentos (T+4).
Complementando a estratégia anterior, propomos
modificações na legislação permitindo novas
densidades populacionais por meio de diversificação
tipológica ao longo da perimetral estruturadora e em
vazios disponíveis em áreas lindeiras.
Ao longo da Estrada Parque Paranoá, em áreas
contíguas ao setor de mansões, pensamos em
associar os padrões urbanos de conjuntos econômicos
geminados e edifícios de no máximo 5 pavimentos com
as atividades agrícolas características do entorno (há
a presença de vários núcleos rurais nas proximidades
desde a década de 1970).
Ao longo da Estrada Parque Dom Bosco, pensamos em
incentivar a gradual renovação edilícia das habitações
unifamiliares das quadras internas por edifícios de
no máximo 5 pavimentos com térreo comercial e
institucional voltados para a avenida desenhando
progressivamente novas frentes urbanas.

MARINA - PÍER - ATRACADOURO
ÁREA DE LAZER AQUÁTICO E ACESSO ÀS EMBARCAÇÕES

EIXO VERDE APOIADO NA INFRAESTRUTURA
NOVO MODAL VLP

CORTE ACESSO EIXO URBANIZADO - ESC. 1:750
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RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADÃO
ÁREAS DE SOMBRA COM ÁRVORES DE
GRANDE PORTE
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ÁREA 2 - ESC. 1:4000

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADO PURO
TRILHAS CONSOLIDADAS E INFORMAIS, TERRA NUA
E HERBÁCEAS ESPONTÂNEAS

LEGENDA
1. Acesso Principal (área de transição, estacionamento, equipamentos e conexão entre
transporte público e lacustre )
2. Acessos Secundários (área de transição, estacionamento e equipamentos)
3. Módulo de Infraestrutura/ Praça de Água (tratamento de parque urbano, equipamentos
de comércio e serviço)
4. Marina - Píer - Atracadouro
5. Churrasco | Área de Piquenique
6. Viveiro
7. Quadras Poliesportivas
8. Parque Infantil
9. Academia
10. Praia
11. Praças de Convívio
12. Apoio (banheiros, bebedouros, bicicletário etc.)
13. Eixo Verde
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Substituição do uso residencial unifamiliar por uso comercial e uso misto
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PLANTA NÚCLEO URBANIZADO - ESC. 1:1000
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4. TRÊS ÁREAS DE DETALHAMENTO

3. PAISAGEM
4

2

2

Paisagem construída, o atual Lago, formado pelo
represamento do Rio Paranoá em 1959, conta hoje
em suas margens com áreas verdes caracterizadas
por diversas tipologias, que podemos agrupar em três
grandes grupos:

2

2

3

6

1 – Áreas de pouca influência antrópica, cujos
exemplares mais significativos são as matas galeria
ao longo dos cursos d’água. Além delas há áreas
dispersas de remanescentes de outras formações
vegetais típicas do bioma Cerrado original da área
do Distrito Federal, que caracteriza-se por uma gama
de diferentes coberturas vegetais, desde formações
abertas com vegetação baixa e rala até as mais
fechadas, com aspecto de mata.

3

Grosso modo, essas tipologias distribuem-se em um
espectro que vai das formações florestais (matas de
galeria inundáveis, matas de galeria secas, cerradões
e matas secas) às formações savânicas (veredas
pontuadas por buritis, cerrado strictu sensu) e
campestres (campos sujos, campos limpos, campo
rupestre, campo úmido e campos de murundus)
2 – Áreas com influência antrópica moderadas, em
que traços do cerrado subsistem com variados graus
de alteração, mantendo ainda aspecto agreste.

MÓDULO DE
INFRAESTRUTURA
ESC. 1:1000

apagou os traços do cerrado original, por conta de
intervenções construídas (sistemas viário, áreas
ocupadas por clubes e lotes residenciais) e forte
introdução de espécies vegetais estranhas ao bioma;
A estratégia de abordagem para as áreas identificadas
com cada um destes setores se dará da seguinte
forma:
A – Para os setores identificados com o grupo 1
propomos que sejam protegidas e consolidadas não
apenas junto à orla do lago, mas ao longo de todo
o percurso dos rios e córregos, até as nascentes,
garantindo a proteção dos mananciais e criando a
oportunidade de se estabelecer um sistema de áreas
verdes de escala metropolitana. Ao longo destes
corredores verdes poderão ser reservadas áreas
para futuros parques de vizinhança que se conectam,
através de parques lineares - ao longo dos cursos
d’água – ao parque da orla do lago.
B – Para o tratamento das áreas identificadas
com o grupo 2 propomos o emprego de espécies
e morfologias vegetais típicas do Cerrado, com
poucas ou nenhuma intervenção construída , dando
preferência às trilhas de terra batida em detrimento de
passeios pavimentados – garantindo a manutenção do
aspecto agreste.

3 – Áreas em que a influência antrópica praticamente

A implantação dos três parques públicos que
correspondem às áreas de detalhamento, segue o
mesmo raciocínio espacial.

Para a orla do lago propomos que na vasta maioria
da área seja empregada morfologia e espécies
compatíveis com o subtipo Cerrado strictu sensu,
caracterizado pela presença de árvores baixas,
tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas,
arbustos e subarbustos espalhados, expondo a terra
nua.

Junto aos acessos principais criam-se praças de água,
materializadas em módulos quadrados, que inscrevem
as atividades comerciais, institucionais e de serviço.
Esses módulos compõem, junto com as áreas de
transição, eixos onde a intervenção urbanística ocorre
com maior intensidade. Ao se afastar, a intervenção se
torna mais pontual e rarefeita.

Em setores específicos serão empregadas espécies e
morfologias de plantio que remetem a outras formações
de cerrado, de modo a atender determinadas intenções
paisagísticas. Por exemplo, ao longo dos fundos dos
lotes residenciais que se voltam para a orla serão
criados bosques com características de Mata Seca e
de Cerradão, que do ponto de vista fisionômico é uma
floresta, mas floristicamente se assemelha mais ao
Cerrado strictu sensu.

O terreno gradativamente passa de um tratamento de
parque urbano, com desenho de gramados, canteiros e
plantação de árvores em renque para uma configuração
mais rústica e próxima de seu estado natural.
Esta proposta para o Masterplan da Orla Livre do Lago
Paranoá busca a construção de uma cidade mais justa,
democrática e permeável articulando de forma precisa
e clara elementos naturais e elementos construídos. É
natureza, paisagem, arquitetura e cidade.

C – Nas áreas próximas aos edifícios e equipamentos
construídos – quadras, estacionamentos, sanitários –
serão empregadas espécies pertencentes ao bioma
Cerrado com agrupamentos e associações não
naturais, por exemplo, renques alinhados de palmeiras,
grupos de uma única espécie de árvore, etc.
Nestes setores poderão eventualmente ser empregadas
espécies não pertencentes à flora do cerrado, como
por exemplo gramados e canteiros uniformes de
plantas baixas floríferas.

LEGENDA
1. Píer - Atracadouro
2. Áreas comerciais
3. Praças de Convívio
4. Varandas
5. Pátios descobertos
6. Praça de água

1

MÓDULO DE INFRAESTRUTURA/ PRAÇA DE ÁGUA
- CONEXÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS/SERVIÇO/INSTITUCIONAIS E O
TRANSPORTE LACUSTRE
- TRATAMENTO DE PARQUE URBANO: VEGETAÇÃO ARBÓREA, GRAMADOS TRATADOS,
MOBILIÁRIO URBANO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA

NOVOS EQUIPAMENTOS
- REMANEJAMENTO DOS LOTES DESTINADOS AO USO COMERCIAL E DE SERVIÇO

CORTE NÚCLEO URBANIZADO - ESC. 1:250
0

ÁREA 3 - ESC. 1:4000

1. Acesso Principal (área de transição, estacionamento, equipamentos e conexão
entre transporte público e lacustre)
2. Acessos Secundários (área de transição, estacionamento e equipamentos)
3. Módulo de Infraestrutura/ Praça de Água (tratamento de parque urbano,
equipamentos de comércio e serviço)
4. Píer - Atracadouro
5. Quadras Poliesportivas
6. Praia
7. Parque Infantil
8. Churrasco e Área de Piquenique
9. Praças de Convívio
10. Apoio (banheiros, bebedouros, bicicletário etc.)
11. Eixo Verde

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADÃO
ÁREAS DE SOMBRA COM ÁRVORES DE
GRANDE PORTE
TAMPONAMENTO DOS LOTES

CICLOVIA +
VIA DE PEDESTRES
8
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RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADO PURO
TRILHAS CONSOLIDADAS E INFORMAIS, TERRA NUA
E HERBÁCEAS ESPONTÂNEAS
6

DECKS DE OBSE
ATRACADOUROS

2

Ciclovia
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Via de Pedestres
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Substituição do uso residencial unifamiliar por uso comercial e uso misto
Substituição do uso residencial unifamiliar por uso misto com novas densidades térreo +4
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RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADO PURO
TRILHAS CONSOLIDADAS E INFORMAIS, TERRA
NUA E HERBÁCEAS ESPONTÂNEAS
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DECKS DE OBSERVAÇÃO/
ATRACADOUROS
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VEGETAÇÃO EXISTENTE
INCORPORADA AO PROJETO
PAISAGÍSTICO

RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA - CERRADÃO
ÁREAS DE SOMBRA COM ÁRVORES DE GRANDE PORTE
TAMPONAMENTO DOS LOTES
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