Exequibilidade da proposta, cuja

PROJETO ORLA

sejam

Os
associados aos portos,
localizados em pontos de
do
Lago
criando
para dividir o
da orla em trechos, de
maneira a localizar os
nos seus percursos. Ao mesmo tempo, os
instalados em
onde as pessoas se encontram, permitem assinalar a
do
pela
os elementos que demarcam esta posse
e sinalizam
____________________________________________________________________

Respeito

A CONTEMPLAÇÃO DO LAGO E DA CIDADE
_____________________________________________________________________________________________

CAMINHOS DA ORLA
O Projeto da Orla do Lago
segue a partir da
ao Projeto de
e aos Conceitos de
Costa. A
do projeto sobre a atual malha
urbana do entorno segue inerente aos conceitos de
da proposta, bem
como a
dos elementos envolvidos no partido da proposta. De tal

Democratização do seu uso, convergência das
de
na
do seu lago, acessibilidade para todos, local de encontro das pessoas e
preservação do meio ambiente.
Respeito às escalas da cidade, notadamente quanto a
da Escala
Bucólica nas
do lago e das simetrias entre as partes sul e norte do
Plano Original.
Espaços Atrativos
Valorização do
simbólico da Orla do Lago que
infraestrutura verde dentro do Sistema de
Verdes Livres
Federal e Entorno.

e

a ser a principal
do Distrito

Unidade e
de uma identidade espacial entre os diversos trechos da Orla
do Lago.
________________________________________________________________

PARTIDO DA PROPOPOSTA
A palavra chave para definir e estruturar a proposta Singeleza, que traz em si o
conceito de integração com a Escala Bucólica. O que se pretende que por
meio de
simples e leves, integradas por elementos que
unidade
ao projeto, as praças e os faróis, se mantenha a orla integrada
escalas da
cidade.

Para incorporar estas premissas, a Proposta do Projeto da Orla do Lago
procurou:

Partir da inserção urbana do Projeto, por meio da
da Orla aos
parques e
existentes, aos sistemas de transporte coletivo, malha de

O Projeto da Orla
deve competir com o Plano Piloto. O Lago e a Cidade
de ser vistos. Os caminhos da orla devem permitir a contemplação das
e da cidade, ver o lago e ver Brasília.

Privilegiar os sistemas de deslocamentos não motorizados tanto no acesso

Priorizar os espaços verdes livres em detrimento dos

edificados de

As intervenções na orla do lago ocorrem em
pontuais, em locais que
facilitem o acesso
da
e que aproveitem os atrativos visuais,

de um elemento que caracterize uma dimensão de unidade ao
conjunto dos caminhos da orla, dada a sua imensa
A partir deste
o elemento escolhido foi o Farol, que se apoia na ideia de portos

O elemento Farol deve ser concebido de maneira singela, de forma a
interferir
na paisagem do lago e no visual da cidade. A estrutura do Farol
ser simples
e esbelta

PROJETO ESTRUTURANTE 02
Porto Veredas - Trecho 02

PROJETO ESTRUTURANTE 01
Porto Sul - Trecho 01

_____________________________________________

____________________________________________

- Estacionamento
- Pesca
- Marina
_________________________________________

- Estacionamento
- Pesca
- Marina
________________________________________

As praças, locais de encontro nas
dos faróis,
localizadas, com
em 5 locais de
da orla do lago, que
denominados portos, com marinas públicas
O Porto Sul, o Porto Norte, o Porto Bragueto, o Porto Paranoá e o
Porto Veredas.
_____________________________________________________________

PROJETOS ESTRUTURANTES
propostos 8 grupos de Projetos Estruturantes que
ser objetos de
Parcerias
Privado - PPP, ou ainda de
das atividades ali
previstas, ou mesmo de outras formas de
de recursos financeiros. O
objetivo
que os recursos arrecadados com os Projetos Estruturantes sejam
destinados a um Fundo de Financiamento da
e
do

PE01 - corresponde

de acesso regional do Trecho 01 da proposta, que

PE02 - corresponde
abriga o Farol da

de acesso regional do Trecho 2 da proposta, que
da QL-20 do Lago Sul e
denominado

PE03 - corresponde
abriga o Farol da

PROJETO ESTRUTURANTE 08
____________________________________________
- Museus
- Anfiteatro

- Estacionamento
________________________________________

da

PE05 - corresponde

situadas

Barragem do

PE06 - corresponde

situadas ao lado Centro

PE07 - corresponde

situadas junto

PE08 - corresponde

situadas na

e

da Universidade de

margens da Ponte do Bragueto e
da Concha

e Museu de

Elemento de
Referência
________________________________
Farol
_____________________________

estruturas leves e escadaria singela,
promovendo a permeabilidade visual

de acesso regional do Trecho 3 da proposta, que
do Final da
do Lago Norte e

PROJETO ESTRUTURANTE 03
Porto Norte - Trecho 03

PROJETO ESTRUTURANTE 06
____________________________________________

____________________________________________

- Estacionamento
- Pesca
- Marina
________________________________________

- Estacionamento
- Pesca
- Marina
________________________________________

ASA SUL

PLANO PILOTO
ZONA CENTRAL

FAROL DO
PORTO VEREDAS

ASA NORTE
FAROL
PORTO
BRAGUETO

FAROL
PORTO SUL

LAGO SUL

FAROL
PORTO NORTE

PONTE JUSCELINO
KUBITSCHEK

LAGO NORTE

REDE SARAH
KUBITSCHEK

PROJETO ESTRUTURANTE 04
____________________________________________
- Museus

PROJETO ESTRUTURANTE 05
Porto Paranoá

PROJETO ESTRUTURANTE 07
Porto do Bragueto

____________________________________________

____________________________________________

TAQUARI

- Estacionamento
- Pesca
________________________________________

- Estacionamento
- Pesca
________________________________________

FAROL
PORTO
PARANOÁ

- Estacionamento
- Pesca
________________________________________

USO
E OCUPAÇÃO
DO SOLO
_____________________________________________________________

Inserção Urbana
A Proposta parte da
da Infraestrutura Verde da
Orla do Lago
na escala urbana da Cidade. Desta
forma os acessos Orla do Lago
propostos tendo
por base os Sistemas de
Coletiva e,
por meio dos sistemas
motorizados de
deslocamento de pessoas.
dada especial
ao
de
como o
meio de transporte que possbilita o deslocamento das
pessoas das
mais adensadas do Distrito Federal

proposta,
a
e
das rotas de
de
coletivos na Orla do Lago e a
de um sistema de
de pessoas por
meio de barcos. Futuramente deve ser estudada a
viabilidade de
do transporte
como
parte do sistema de transporte coletivo.
Complementando os sistemas de transporte coletivo
proposto o prolongamento das ciclovias e
hoje

Toda a Orla do Lago
a faixa de 30 metros
da borda do espelho
liberada como
acrescida daquelas que foram ocupadas de forma
irregular pelas
nos trechos indicados no
mapa ao lado.

As faixas de
Livres
ao longo de toda a
Orla
utilizadas principalmente como
para
ambiental, por meio do plantio de
vegetais
para cada trecho da
Proposta, conforme indicado na Prancha 6.
As
que margeiam diretamente a Orla do
Lago, que
desocupadas,
aquelas cujos lotes
registrados em
preveem sua
o

As

os lotes cuja faixa de 30 metros

01. Diagrama da
população regional e
entorno

Desta forma, 90% do percurso no entorno do lago
destinados aos
verdes, onde a
atividade
a de
das pessoas por meio

Somente 10% dos percursos
atividades. Correspondem aos

destinados a outras
que margeiam os

________________________________________
Público Alvo
Desenvolver a proposta de Uso e
da Orla do
Lago
partindo de uma
significa

ser indicada por estudos
futuros, mas suas
sempre

- Diversão/Cultura - galerias,
culturais, lojas
de artesanato, museus, parques infantis,

- Público Local - oriundo de
da Orla
do Lago.
a infraestrutura do lago no seu
dia-a-dia.
a Orla do Lago
nos pontos
elencados no Mapa ao lado (Acessos Locais), situados
a uma
de no
01km.
atividades de
de atividades
dentre outras.
________________________________________
Áreas de Acesso/Influência Regional
situados
margens dos pontos de
da
malha urbana da Cidade com a Orla do Lago (Pontes,
Barragem, etc) e em locais cujos visuais (ou interesses
outros) predominam.
lugares onde os
propostos devem atender
demandas do
Regional.
sugeridos 8 grupos de Projetos Estruturantes que
ser objeto de Parcerias
Privado - PPP,
ou ainda de
das atividades ali
previstas, ou mesmo de outras formas de
de
receitas financeiras.
Ao longo dos diversos portos
propostas,
marinas
para
e guarda de barcos com
para vagas molhadas e secas. Nestes locais,

Uso Multiplo
do Lago Norte

- Esporte - kit
e kit terceira idade, quadras
poliesportivas, campo de futebol, locais para
de
esportes
para pesca, pistas de patins e
skate, dentre outros;
- Permanência - pergolados,

- Público Regional - oriundo de
mais afastadas
do DF e do Entorno.
a infraestrutura do lago,
principalmente, nos finais de semana e nos
de
intervalo do trabalho.
a Orla nos pontos
elencados no Mapa ao lado (Acessos Regionais),
situados
das pontes ou em locais cujas
atividades propostas
atrair essa
atividades de
esporte,

Parque

limitadas

14KM

PROJETO
ESTRUTURANTE 6
____________________________

FAROL BRAGUETO
Parque
Morro do
Carreca

de sombra,

regional.

- Higiene
Parque

- Conforto - bancos, bebedouros
rede de internet,
visual, dentre
outros.
________________________________________
Áreas de Acesso/Influência Local
situados junto aos de acesso local.
lugares
cujos
propostos devem atender demandas de

12KM

PROJETO ESTRUTURANTE 3
Trecho 3
Porto Norte
____________________________
Asa Norte

PROJETO ESTRUTURANTE 7
Porto Bragueto
____________________________

- Esporte - kit
e kit terceira idade, quadras
poliesportivas, dentre outros;

regional.

regional.

10KM
Parque
Burle Marx

- Permanência de sombra,
urbano, guarda-sol, dentre outros

PROJETO
ESTRUTURANTE 8
____________________________

- Higiene
- Conforto - bancos, bebedouros
rede de internet,
visual, dentre
outros.
________________________________________
Calçadas e Ciclovias
Todos os locais cujos acessos
regional
ou local,
interconectados de forma
por
meio de
e ciclovias ao longo de toda a Orla. As
no
4 metros de largura, ao lado
de ciclovias com 03 metros de largura, que separa a
por faixa de 02 metros de grama destinada aos
corredores de longas
e mais uma faixa central
de 01 metro destinada a
dos postes de

regional.

FAROL NORTE

8KM
da Cahoeirinha
Parque
das Sucupiras

Parque
Urbano

Lago norte

Teatro nacional

Rodoviária do
Plano Piloto

Parque Urbano
Bosque do Sudoeste

FAROL PARANOÁ

Uso Multiplo
Vila Planalto

Palácio
da Alvorada

Esplanada
dos Ministérios

Dom Bosco

6KM

Palácio
do planalto

Parque da Cidade

- Alimentação - restaurantes,
lanchonetes,
quiosques e similares. A quantidade dos
de

Acesso
Local

Asa Sul
Dom Bosco

Itamaraty

Vivencial
Canjerana

PROJETO ESTRUTURANTE 5
Porto Paranoá
____________________________

02. Diagrama dos
acessos
Via Metrô

4KM
Ponte
Juscelino Kubitschek
Ponte

PROJETO ESTRUTURANTE
01
Trecho 01
Porto Sul
____________________________

FAROL SUL

Lago Sul

regional.

2KM
Vivencial do Anfiteatro
Natural do Lago Sul

Uso Multiplo
Asa Sul
Ponte
Parque das Aves

Vivencial
Canjerana

FAROL VEREDAS

ARIE Riacho Fundo

2KM

4KM

6KM

8KM

10KM

12KM

14KM

Diagrama 01
03. Diagrama dos
acessos
Via Ônibus

PROJETO
ESTRUTURANTE 4
____________________________
PROJETO ESTRUTURANTE 2
Trecho 2
Porto Veredas
________________________

________________________________________________________________

Diagrama 02

regional.

regional.

EE do

________________________________________________________________

Diagrama 03
coletivos na Orla do Lago.

LEGENDA

Áreas atualmente
estruturadas

Projetos estruturantes

Orla do lago

Espaços verdes
de circulação

Ciclovias existentes

Acesso regional

Parques existentes

Ciclovias e
calçadas (propostas)

Acesso local

N
MAPA DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
ESCALA 1:40000

PORTO SUL

LEGENDA

___________________________________________________________________________

Uso comercial

Localizado entre as Pontes Pesidente Médici e Honestino
Guimarães, o trecho 01 é denominado de “Porto Sul”. Junto a cada
uma das pontes estão as áreas cujos acessos são de nível regional,
cujas calçadas, ciclovias e linhas de ônibus dão acesso a áreas do
Plano Piloto de um lado, que incluem as estações do Metrô e
parques, e de outro as áreas do Lago Sul. Entre os pontos de acesso
regional, a cada 01km estão situados os pontos de acesso local à
Orla do Lago.

Uso institucional
Lazer
Pavimentação
Estacionamento

0M

Na extremidade sul da Ponte Honestino Guimarães está situado o
grande ponto de convívio social do trecho 01 que é caracterizado
pela praça de encontro e de atração de pessoas. O amplo piso da
praça abriga espaços que atendem às atividades demandadas pelo
público que conflui para a área, vindo das mais variadas regiões do
DF e Entorno, conforme pode ser observado na legenda ao lado. A
praça de encontro avança sobre o lago através de um píer, cuja
forma geométrica configura uma elipse, formando uma enseada que
protege um amplo trecho do espelho d'água da circulação dos
barcos de maior porte, configurando uma “praia” calma e
tranquila. Na extremidade do Pier está o farol, que é o principal
elemento e marca simbolicamente o lugar. Em função de sua
verticalidade e forma, o farol poderá ser percebido visualmente (dia
e noite) desde as áreas situadas junto as vias L2 e Avenida das
Nações, no Plano Piloto, até trechos da DF-025/EPDB no Lago Sul.
Contribui, assim, para a identidade do lugar e para transmitir aos
observadores à noção de unidade morfológica à intervenção urbana
na Orla do Lago Paranoá.

Marcada pela forma elíptica, a composição
da praça de atividades e do deck / píer, que
avança sobre a água, tem no farol seu
principal elemento simbólico.

100M

200M

300M

400M

500M

600M
A praça do farol do trecho 01 abriga uma
edificação na forma de pavilhão destinada a
restaurantes, cafés, galerias, lojas, espaços
culturais dentre outros. O pavilhão tem
espaços abertos e vazados para a
permeabilidade visual. As quadras
poliesportivas e campo de futebol estão
situados ao lado espaço de estacionamento.

Restaurantes,

atividades locais

poliesportiva e futsal

Estacionamento

______________________________________
- Quadra poliesportiva
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Pesca
___________________________________
Techos para acesso e usufruto de atividades
esportivas e lazer, possibilitando ao usuário
acessos independentes ao percurso orla.

Praia
Equipamento
com
banheiros p/
apoio

PONTE
HONESTINO

SES - SETOR DE
EMBAIXADAS SUL

As vias de circulação de pedestres e ciclistas,
sempre que possível serão sombreadas,
porém a vegetação deve manter o campo
visual livre, de maneira que possibilite a
contemplação do lago e da cidade.
Para o acesso entre as duas margens do lago,
através da Ponte da Garças, uma das faixas
de circulação veículos será transformada em
calçada e ciclovia.

LAGO SUL

Na extremidade norte da Ponte Presidente Médici está situado
outro praça para convívio das pessoas no trecho 01, porém,
hierarquicamente, em menor grau de importância em relação à
praça principal do trecho. Nesse local, e nos espaços livres situados
entre os lotes registrados (alguns deles ocupados irregularmente)
serão implantadas marinas públicas para barcos, conforme pode ser
observado no mapa ao lado.

A

Os pontos de acesso local à Orla estão distribuídos de tal forma
que facilitam a utilização dos espaços propostos no dia-a-dia da
população que mora nas proximidades do Lago Paranoá.

Farol - Elemento de

comercial com
em zenitais
Restaurantes,

A

Entre os trechos cujas atividades atendem ao público regional e
local estão situadas as áreas de circulação de pessoas e de
contemplação do lago e da cidade.

LAGO SUL - SHIS QL 12
CONJ 01 AO 13

Restaurantes,

e lojas

Marina

300M
A praça abriga atividades de restaurantes,
cafés, galerias, lojas, espaços culturais,
dentre outros em uma edificação, na
forma de pavilhão, cujos espaços abertos e
vazados permitem a permeabilidade visual.

do trecho 01
_____________________________________

_____________________________________
- Restaurantes, bares, cafés, lojas
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Pesca
- Marina
__________________________________

- Restaurantes, bares, cafés, lojas
- Galerias, espaços culturais,
- Equipamentos esportivos
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento independente
__________________________________
Local de influëncia regional.
Atividades comerciais, esportivas e de lazer,
proporcinando ao usuário do espaço a
contemplação e acessibilidade ao lago.

LAGO SUL - SHIS QL 10
CONJ 01 AO 11

Locais para encontro e convívio social.
As atividades comerciais são de pequeno
porte no local.

Abriga também uma marina para guarda de
barcos com vagas molhadas e secas.
Para o acesso entre as duas margens do
lago será edificada uma ponte para
pedestres e ciclistas paralela à Ponte
Presidente Médici.
No trecho situado em frente aos lotes dos
clubes (que são regulares e devidamente
registrados), a calçada e a ciclovia serão
implantadas próximo à Avenida das
Nações.

200M

atividades locais
____________________________________
- Quadra poliesportiva
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Pesca
_________________________________
Techos para acesso das pessoas que residem
nas imediações da Orla do Lago.

PONTE DAS
GARÇAS

100M

Restaurantes,

atividades regionais
_____________________________________
- Restaurantes, cafés
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Pesca
__________________________________
Local para atividade de encontro e convívio
social As atividades comerciais sáo de
pequeno porte no local

LAGO SUL - SHIS QL 10
CONJ 01 AO 9

N

MASTER PLAN
TRECHO 01
ESCALA 1:7500

0M
0M

100M

200M

300M

400M

500M

CORTE AA
TRECHO 01

PORTO VEREDAS

regionais

LEGENDA

____________________________________

______________________________________________________________________________

Uso comercial

Localizado no trecho situado ao lado das Quadras
QL-14, QL-16, QL-20 e QL-22 do Lago Sul, o Trecho 2 é denominado
de “Porto das Veredas”. Mesmo estando em local afastado das
principais vias de circulação, o trecho 2 abrigará atividades que terão a
capacidade de atrair pessoas para o local.

- Atividades culturais
- Atividades náuticas
- Estacionamento
- Pesca
_______________________________

Uso institucional
Lazer

Locais para encontros e convívio social.

Pavimentação
Estacionameno

O acesso principal se dará através do lote institucional já existente
entre o Conjunto 05 da QL-20 e o Conjunto 1 da QL-22. Ao lado
deste serão implantadas 2 edificações. Uma delas (junto a
DF-025/EPDB) destinada a abrigar um órgão ambiental público,
preferencialmente vinculado à gestão dos espaços de meio natural no
DF. A outra abrigará espaço de educação ambiental, formação,
exposição, encontros comunitários, dentre outros. O acesso regional
ocorre tanto por meio de calçadas e ciclovias quanto por meio de vias
de veículos motorizados.

0M

100M

200M

300M

400M

500M

Marcada pela forma elíptica da circulação de
pessoas, a composição da praça de atividades e
do deck/píer, que avança sobre a água, tem no
farol seu principal elemento simbólico.

institucional

600M

ambiental e

Estacionamento

Quadras
poliesportivas
e campo de
futebol

Restaurantes,
bares,

ambiental

museu ou
galerias de
arte

Na área livre da Quadra QL-20, junto ao Lago, está situado um grande
ponto de convívio social do trecho 2 que é caracterizado por uma
praça para o encontro e atração de pessoas. Da mesma forma que no
demais trechos propostos na Orla do Lago, o amplo piso da praça
terá tratamento diferenciadocapaz de atender múltiplas atividades
demandadas pelo público das mais variadas regiões do DF e Entorno,
conforme pode ser observado na legenda ao lado. A praça de
encontro avança sobre o lago na forma de um píer cuja forma
geométrica configura uma elipse, formando uma enseada que protege
um amplo trecho do espelho d'água da circulação dos barcos de maior
porte.

Abriga uma edificação na forma de pavilhão
destinada a restaurantes, cafés, galerias, lojas,
espaços culturais dentre outros. O pavilhão
conta com espaços abertos e vazados para a
permeabilidade visual.
Ao lado do pavilhão será implantado um espaço
para educação ambiental com viveiro de plantas,
orquidário e espaço para feiras e atividades
culturais relacionadas ao meio ambiente natural.
abrigan também uma marina para guarda de
barcos com vagas molhadas e secas.
As vias de circulação de pedestres e ciclistas,
sempre que possível serão sombreadas, porém a
vegetação deve manter o campo visual livre, de
maneira que possibilite a contemplação do lago e
da cidade.

Marina

atividades regionais
____________________________________
- Espaço para Órgão de Gestão Ambiental
- Espaço para convenções
- Educação ambiental
- Exposições
- Estacionamento
_________________________________
Trechos para acesso e usufruto de atividades
esportivas e lazer, possibilitando ao usuário
acessos independentes ao percurso orla.

Na extremidade do Pier, que adentra o espelho d'água, está o farol,
principal elemento que marca simbolicamente o lugar. Em função de
sua verticalidade e forma, o farol poderá ser percebido visualmente
(dia e noite) desde as áreas situadas junto a via DF-025/EPDB no Lago
Sul e, até mesmo de trechos do Plano Piloto situados próximo da
Avenida das Nações. Como já relatado no trecho01, contribui para a
identidade do lugar e para transmitir aos observadores à noção de
unidade morfológica à intervenção urbana na Orla do Lago Paranoá.

ambiental

Ancoragem
para barcos de
passeio

Farol - Elemento

Na área livre da Quadra QL-16, junto ao Lago, está situada outra
praça para convívio das pessoas no trecho 2, porém,
hierarquicamente, em menor grau de importância em relação à praça
principal do trecho.

______________________________________
- Restaurantes, bares, cafés, lojas
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Pesca
___________________________________

LAGO SUL - SHIS QL 14
CONJ 01 AO 10

O acesso entre as duas margens do lago ocorre por meio de píer
suspenso cujo objetivo é promover o menor impacto nas áreas de
veredas e de proteção ambiental existentes no local.

LAGO PARANOÁ

do lago e meio ambiente

Restaurantes,

LAGO SUL - SHIS QL 20
CONJ 3 AO 5

DO LAGO SUL

Locais de encontros e convivio social. As
atividades comerciais serão de pequeno porte.

com atividades

A praça abriga atividades de restaurantes, cafés,
galerias, lojas, espaços culturais, dentre outros em
uma edificação, na forma de pavilhão, cujos
espaços abertos e vazados permitem a
permeabilidade visual.

infantojuvenil

Os pontos de acesso local à Orla (destinados à circulação pedestres e
ciclistas, apenas) estão distribuídos de forma a facilitar a utilização dos
espaços propostos no dia-a-dia pela população que mora nas
proximidades do Lago Paranoá. Os acessos locais ajudam a delimitar
os espaços destinados às edificações residenciais no trecho, que hoje
ocupam irregularmente áreas ambientalmente sensíveis.

Quioesques e

A área de piso adentra o espelho d'água de forma
a permitir a contemplação da cidade e dos
espaços do meio ambiente natural abundantes no
trecho.

descanso

Entre os trechos cujas atividades atendem ao público regional e local
estão situadas as áreas de circulação de pessoas e de contemplação do
lago e da cidade.

B

B

200M

do trecho 02
_____________________________________
- Restaurantes, bares, cafés, lojas
- Orquidário, Educação ambiental, Viveiro
- Equipamentos esportivos
- Espaços culturais
- Estacionamento
- Marina

LAGO SUL - SHIS QL 16 E 14
CONJ 01 AO 5

__________________________________
Local de influëncia regional.
Atividades comerciais, esportivas e de lazer,
proporcinando ao usuário do espaço a
contemplação e acessibilidade ao lago.

ambiental
museu ou galerias de arte

Marina

100M

atividades locais
_____________________________________
- Espaços sombreados para descanso
- Parque
__________________________________
Locais para passeio, descanso e circulação
entre as praças, com areas verdes, pérgolas

N

LAGO SUL - SHIS QL 14
CONJ 01 AO 10

MASTER PLAN
TRECHO 02
ESCALA 1:7500
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CORTE BB
TRECHO 02

PORTO NORTE

Estacionamento

LEGENDA

Marcada por uma ampla área pavimentada, a
composição da praça de atividades e do
deck/píer, que avança sobre a água, tem no
farol seu principal elemento simbólico.

_________________________________________________________________________________

feiras, eventos

Uso comercial

Localizado no trecho situado na parte final da península do Lago
Norte, o trecho é denominado de “Porto Norte”. Mesmo estando em
local afastado das principais vias de circulação de pessoas na área, o
trecho 3 abrigará atividades que terão a capacidade de atrair pessoas
para o local. A área apresenta visuais únicos de contemplação do Lago e
da Cidade que serão fontes de atração. Vale lembrar que está prevista a
implantação da Quarta Ponte na região, ligando o Plano Piloto às
Mansões do Lago, em direção a Sobradinho, que irá melhorar a
acessibilidade no trecho.

artesanato shows e
eventos

Lazer

A praça do farol do trecho 3 abriga uma
edificação na forma de pavilhão destinada a
restaurantes, cafés, galerias, lojas, espaços
culturais dentre outros. O pavilhão tem
espaços abertos e vazados para a
permeabilidade visual. Ao lado do pavilhão
será implantado um amplo espaço de piso
para atividades de feiras e exposições ao
ar-livre. O trecho abriga também uma marina
para guarda de barcos com vagas molhadas e
secas.

Estacionamento
LAGO NORTE- SHIN QL 11
CONJ 01 AO 8

Pavimentação

Restaurantes,

0M

100M

Os acessos principais ao local ocorrem no final da via DF-009/EPPN e na
via de acesso a Quadras QI-13 e QL-13 do Lago Norte, cujas as
calçadas, ciclovias e linhas de ônibus darão acesso às demais áreas do
Plano Piloto (por meio da Quarta Ponte) e do Lago Norte. Entre os
pontos de acesso regional, a cada 01km estarão situados os pontos de
acesso local à Orla do Lago.

200M

300M

400M

500M

As vias de circulação de pedestres e ciclistas,
sempre que possível serão sombreadas,
porém a vegetação deve manter o campo
visual livre, de maneira que possibilite a
contemplação do lago e da cidade.

600M

do Lago Norte
_____________________________________
- Restaurantes, bares, cafés
- Equipamentos esportivos
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Marina
__________________________________

Na área livre situado no final da via DF-009/EPPN, junto ao Lago, está
situado o grande ponto de convívio social do trecho 3 que é
caracterizado pela praça de encontro e atração de pessoas. Da mesma
forma que nos demais trechos propostos na Orla do Lago, o amplo piso
da praça abriga espaços que atendem às atividades demandadas pelo
público vindo das mais variadas regiões do DF e Entorno, conforme
pode ser observado na legenda ao lado. A praça de encontro avança
sobre o lago na forma de um Píer.

atividades relacionadas

Conta com estrutura para atividades
comerciais de pequeno porte, esportivas e de
lazer, proporcinando ao usuário do espaço a
contemplação e acessibilidade ao lago.

Farol - Local de
Marina

Atividades para
atividades regionais
____________________________________
- Restaurantes, bares, cafés
- Quadra poliesportiva
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Estacionamento
- Pesca
_________________________________
Trechos para acesso e usufruto de
atividades esportivas e lazer, possibilitando
ao usuário acessos independentes ao
percurso orla.

Na extremidade do Píer, que adentra o espelho d'água, estará o farol,
que é o principal elemento que marca simbolicamente o lugar. Em
função de sua verticalidade e forma, o farol poderá ser percebido
visualmente (dia e noite) desde as áreas do Plano Piloto, Lago Sul, Lago
Norte e Paranoá. Como já relatado nos demais trechos, contribui para a
identidade do lugar e para transmitir aos observadores à noção de
unidade morfológica à intervenção urbana na Orla do Lago Paranoá.

Campo de futebol
Estacionamento
Quadras poliesportivas
Local de

Na área livre da Quadra QL-13, junto ao Lago, está situada outra praça
para convívio das pessoas no trecho 2, porém, hierarquicamente, em
menor grau de importância em relação à praça principal do trecho.

estacionamento e
quadra poliesportiva

Estacionamento

LAGO NORTE
SHIN QL 14 E 16
CONJ 01 AO 7

Os pontos de acesso local à Orla (destinados à circulação pedestres e
ciclistas, apenas) estão distribuídos de tal forma que facilitam a utilização
dos espaços propostos no dia-a-dia da população que mora nas
proximidades do Lago Paranoá.

LAGO NORTE
SHIN QL 15
CONJ 01 AO 9

Entre os trechos cujas atividades atendem ao público regional e local
estão situadas as áreas de circulação de pessoas e de contemplação do
lago e da cidade.

NORTE
A praça abriga, principalmente, equipamentos
esportivos, tais como: quadras poliesportivas,
campo de futebol, quadra de tênis, pistas de
skate e patins, Kit malhação e outros.
É previsto também um pequeno pavilhão para
atividades de restaurante e café, dentre outros,
cujos espaços abertos e vazados permitem a
permeabilidade visual.

atividades locais
____________________________________
- Quadra poliesportiva
- Equipamentos de ginástica
- Sanitários
- Pesca
_________________________________
Trechos para acesso e usufruto de
atividades esportivas e lazer, possibilitando
ao usuário acessos independentes ao
percurso orla.

Marina

Restaurantes, bares,
coberta ao fundo

A área de piso adentra o espelho d'água de
forma a permitir a contemplação da cidade. O
trecho abriga também uma marina para guarda
de barcos com vagas molhadas e secas.

200M

100M

do trecho 03
_____________________________________
- Restaurantes, bares, cafés, lojas
- Espaço para eventos, feiras, artesanato
- Exposições
- Shows e eventos
- Atividades náuticas
- Estacionamento
- Marina
__________________________________
Local de influëncia regional.
Atividades comerciais, esportivas e de
lazer, proporcinando ao usuário do espaço
a contemplação e acessibilidade ao lago.
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TRECHO 03
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Locais para apreciação da paisagem e
ancoragem de meios de transporte náuticos
de passeio como piers e decks amadeirados

Locais para Atividades
Esportivas

Elemento de

Espaços abertos para a prátia de atividades
esportivas como stand up surf, caiaque,
kaitesurf e competições de vela

Definição de orientabilidade por meio de
elementos arquitetônicos como faróis e
esculturas que identifiquem as penínsulas

PAISAGISMO

COMUNICAÇÃO
VISUAL

_________________________________________________________________________________

MEIO AMBIENTE E PAISAGEM
O projeto de paisagismo é definido por um sistema continuo de árvores
formais e pergolados ao longo dos caminhos, interligando os 05 Portos e
criando uma IDENTIDADE
à paisagem da orla. Propõe-se a
introdução de
NATIVAS entremeadas com espécies de
floração exuberantes, contribuindo para a valorização desse enorme
potencial paisagístico que é a orla do lago Paranoá. A passagem do
tempo poderá ser sentida através da escolha das espécies com
diferentes florações, marcando as estações do ano, além de dar um
DINAMISMO à orla.
CAMINHOS DA ORLA
Ao longo dos caminhos, espécies de grande porte, com copas largas,
como a Sibipiruna e o Monjoleiro, dentre outras, deverão proporcionar
sombras para os usuários, sem, no entanto, prejudicar a vista
panorâmica da paisagem do lago. Os pergolados também
proporcionarão um alívio necessário e proteção contra o sol intenso do
cerrado. No plano térreo, um sistema regular de caminhos com
pavimento de concreto moldado in loco e aberturas de gramado
definem a circulação de pedestres e a organização espacial.
Ao longo da orla camadas de Palmeiras como o Buriti, Mauritia flexuosa,
de grande importância na manutenção de olhos d'água serão utilizadas
predominantemente nas margens dos córregos e o Jerivá, Syagrus
Romanzoffiana, nas proximidades das 05 grandes praças públicas, bem
como nas vias acessos. Elas contribuirão para a valorização paisagística
dessas áreas bem como para UNIFICAR a paisagem da orla. Os jardins,
concebidos como uma paisagem vertical em camadas de plantação
informal, proporcionarão aos visitantes uma VARIEDADE DE
quando vistos de dentro ou de longe.

ALAMEDAS DO LAGO
A proposta dará ênfase à questão da ACESSIBILIDADE com o maior
numero possíveis de corredores de acesso, aqui denominados, alamedas
do lago, que farão a conexão dos núcleos urbanos lindeiros com o lago.
Forrados com árvores de grande porte, conluntos de Palmeiras jerivá e
jardins floridos informais abaixo, os caminhos serão uma atração suave,
recompensando os transeuntes com uma magnífica vista panorâmica e
desobstruída do lago e do Plano Piloto. Eles orientarão o pedestre em
um passeio agradável até o destino principal da orla. Esses acessos serão
dotados de serviços e infraestruturas capazes de assegurar o conforto e
a segurança dos usuários, dispondo de equipamentos públicos,
estacionamentos, quadras, parques infantis, banheiros e pequenos
comércios.

___________________________________________________________________________

Mauritia flexuosa

Syagrus Romanzofiana Caesalpinia peltophoroides

Peltophorum Dubium

Octea Velutina

FONTE - Utilizar fonte das placas e/ou fonte sem serifa,
arredondada e de fácil leitura e compreensão.
COR: Além das já citadas, será acrescida nas placas a logomarca
nas cores laranja e azul.
FORMA - Traços e formas simples - figuras se misturando
remetendo à integração.
Delonix regia

Enterolobium contortisiliquum

Tabebuia impetiqinosa

Pterodon emarqinatus

Vochsia haenkeana
Com o objetivo de localizar os percursos de maior relevância,
estarão distribuídos nos principais pontos, como praças e
monumentos naturais, por exemplo.
Tais totens consistem em elementos longilíneos com estrutura de
montantes de perfil de aço 8 x 15, fechamento com chapas de aço
e pintura eletrostática utilizando tinta epóxi. A fundação e a base
serão em concreto.

Eriotheca gracilipes

Bauhinia blakeana

Tibouchina granulosa

Tabebuia aurea

Erythrina verna
Estes totens têm como objetivo transmitir informações relevantes
em relação ao local onde se encontram, como por exemplo:
mapas, informações sobre fauna e flora, informações e fatos
históricos, dentre outros.

PAISAGISMO DOS TRECHOS 01, 02 E 03

A estrutura de apoio será de perfil de aço 20 x 20 mm, com
pintura eletrostática utilizando tinta epóxi. O painel será
aparafusado ao perfil de apoio e terá estrutura de aço e alumínio
com vidro laminado de 10 milímetros de espessura na superfície
frontal. A fundação e a base serão em concreto.

PROPOSTA DE
FINANCIAMENTO

A orla propriamente, as margens do lago Paranoá, deverá oferecer
atividades mais contemplativas, passeios, caminhadas, enfim, guardará sua
característica
conforme o Plano Original de Lúcio Costa.

_____________________________________________________________________________

A proposta trata as áreas verdes, parques e áreas de proteção ambiental
enquanto SISTEMA INTEGRADO e inclui o conceito de corredor
ecológico visando a preservação dos ecossistemas e a diversidade das
espécies animais e vegetais ao longo da orla. Para tanto, foi prevista para
as áreas limite, entre as áreas públicas da orla e as áreas privadas,
conectando parques e áreas verdes existentes, os chamados corredores
ecológicos, que facilitarão a conectividade de espécies não humanas, com
a revegetação, através de espécies nativas e
que atraem as aves.
Esses locais reforçarão o caráter bucólico das margens do lago e
proporcionarão uma experiência nova aos usuários.
O Projeto propõe a criação de CAMINHOS E TRILHAS
INTERPRETATIVAS, maximizando a oportunidade para educação
associada com o meio ambiente natural das margens do lago.
DE
AMBIENTAL estão previstos nas
áreas de maior interesse ambiental, visando a educação e o lazer, como
a observação de pássaros. Um dos principais objetivos do projeto da
Orla livre é a
da área, ofertando espaços
abertos a diferentes práticas a todos os usuários, visando a descoberta
da natureza e, consequentemente, maior possibilidade de
preservação. Esses novos cenários recriados representarão
uma “ressignificação” dos espaços livres degenerados, transformando-os
em espaços envolvidos com seus entornos, que convidarão à visita, à
participação e ao encontro, ao mesmo tempo que representarão novas
referências na estrutura do território.

Em resposta à necessidade de fornecer ESCALA HUMANA para um
espaço tão grande como o orla e as áreas destinadas as grandes praças
públicas, projetadas para atrair grande número de pessoas e atender a
uma variedade de necessidades programáticas, foi introduzido nessas
áreas além de pergolados, um padrão de pavimentação diferenciado com
a utilização do Piso intertravado de concreto de faces laterais retas, com
dimensões de 20 x 10 cm na cor terracota.
Os jardins das 03 praças principais correspondentes ao Trecho 1, 2 e 3
foram definidos por camadas verticais de Palmeiras Jerivá, jardins
floridos informais compostos por espécies arbóreas, arbustivas e
herbáceas, estrategicamente dispostos, criando um gradiente festivo de
cores, que se intensifica em direção ao núcleo principal da praça: fúcsia
(tons de Rosa) brilhante, no TRECHO 1 e ouro (tons de amarelo) e
branco, no TRECHO 2 e vermelhos vibrantes, no TRECHO 3.

De acordo com o Conceito do Projeto, de Sigeleza e Unidade, a
Comunicação Visual propõe a mesma base das placas de orientação
de Brasília. As de cor verde orientariam o Acesso a Orla, as azuis o
Caminho ao longo da Orla e as de cor marrom a proximidade com
áreas de interesse histórico, como por exemplo a Ermida de Dom
Bosco.

A Proposta procura viabilizar um Projeto Autossustentáveis
financeiramente, através da compatibilização entre as áreas de
intervenção com o interesse de investimentos privados de forma a
minimizar os investimentos públicos na implantação e manutenção da
Orla do Lago.
As áreas dos Projetos Estruturantes (no total de 8) compostas de
praças, com edificações para atividades comerciais, e faróis
(distribuídos nas 5 áreas denominadas de Portos), podem ser
repassados para a iniciativa privada na forma de concessões ou
parcerias público privadas. As implantações destas áreas podem ser
financiadas total ou parcialmente pelos concessionários que terão um
período determinado para explorá-las, a depender da modelo
econômico-financeiro. Os recursos oriundos dessas parcerias serão
destinas ao Fundo de Implantação e Manutenção do Orla Livre.

Sisyrinchium yaginatum

Eugenia punicifolia

Ixoria macrothyrsa

Bccharis drancunculifolia

Cuphea gracilis

Nos locais onde serão implantadas as marinas públicas, as receitas
decorrentes da operação das marinas constituiriam o fundo de
manutenção da Orla, que seria vinculado a manutenção do calçadão
da orla e das áreas de interesse ambiental.
As Receita das Marinas viriam de Vagas secas e molhadas e, bem
como de Vagas fixas e rotativas. Para um total de 2500 Vagas, pode
ser estimada uma receita anual de R$ 24.960.000,00, (estimadas
inicialmente), destinada integralmente ao Fundo de Implantação e
Manutenção do Orla Livre, conforme Quadro ao lado.

Spiranthera odoratissima

Dietes bicolos

Plumeria rubra

Tibouchina moricandiana

Bougainvillea glabra

Caliandra tweedii

Dolichandra unguis-cati

Amaranthaceae

Quantidade

Permanência

Custo / permanência

Total

Fixa

Seca

1750

mês

R$ 400,00

700.000

Fixa

Molhada

750

mês

R$ 1200,00

900.000

Rotativa

Molhada

4800

hora/mês

R$ 20,00

96.000

Receita total por mês para as marinas

2.080.000

Receita total por mês para as marinas

24.960.000

A lógica da ideia é criar um circuito no Lago, de forma a permitir aos
usuários de embarcações atracar nos portos e piers dos Projetos
Estruturantes, de modo a poder aproveitar as atividades de
alimentação e lazer ali oferecidas.
Além da proposta acima, existem hoje diversas áreas remanescentes,
próximas ao lago, que podem ser reparceladas, para criação de novos
lotes unifamiliares ou de outros usos. Os valores das vendas desses
novos lotes serão revertidos para o Fundo de Implantação e
Manutenção do Orla Livre.

Pyrostegia venustra

Tipo de vaga

Além da possibilidade de criação de novos lotes, existem vários lotes
destinados a Equipamentos Públicos (já registrados) ao longo de toda
a orla, que estão vazios. Os Usos desses lotes podem ser alterados
para Uso Institucional e, posteriormente, ofertados ao mercado por
meio de Licitação Pública da TERRACAP. Os recursos adquiridos,
mais uma vez, serão destinados ao Fundo de Implantação e
Manutenção do Orla Livre.

Concessões ou

Marinas públicas

Vendas dos lotes

Vendas dos lotes com usos

parcerias público

reparcelados nas áreas

alterados para

privadas das 8 áreas

remanescentes

institucionais

de projetos
estruturantes

