MASTERPLAN dA ORLA DO LAGO PARANOÁ
urbanístico

de

+plano piloto
A concepção do Plano Piloto nasceu do gesto de quem assinala uma cruz. Um símbolo de
conquista, de quem toma posse de um território. Adaptado à topografia local e ao
escoamento das águas, um dos eixos dessa cruz, o Norte-Sul, seria arqueado e daria ao
desenho final a noção de um pássaro – ou, como diria mais tarde Lucio Costa, a sugestão de
uma libélula, uma borboleta, um arco e flecha..

dados populacionais
+ dados
+
socioeconômicos

POPULAÇÃO

EDUCAÇÃO

221.223 HABITANTES

PLANO PILOTO
Taxa de analfabetismo

52,19

0,36%

790 MULHERES

ensino médio completo

13,54%

47,81%

ensino superior incompleto

10,74%

658 HOMENS

53,34%

ensino superior completo

FAIXA ETÁRIA - DF
221.223 HABITANTES

12,55%

0 a14

12,45%

15 a 24

24,58%

25 a 39

26,73%

40 a 59

9,88%

60+

VISUAL ÁREAS DE ESTAR PASSIVO E CAMINHADA

BRASÍLIA

DF

BRASIL

Colin Rowe afirmava que a potência do Modernismo foi a própria ruptura que impôs ao Algumas estruturas demonstram a importância do lago não somente como elemento
modo de fazer e pensar a arquitetura. Questiona-se portanto, diante da multiplicidade de paisagístico, mas também como elemento articulador dos territórios marginais. Essa
respostas arquitetônicas da pós-modernidade, não seria o Modernismo a ruptura, a potencialidade do lago como conector se torna visível por propostas já realizadas como a
subversão enquanto processo criativo e regenerativo?
Ponte JK. A ponte além de percurso é também um marco que referencia a ligação entre as
populações de península.
Enquanto Brasília era construída, as lideranças dos Congressos Internacionais de
Arquitetura Moderna mudavam radicalmente. Le Corbusier era questionado pelos jovens A proposta deve ser determinada pelo contraste entre as ilhas de regeneração natural e o
arquitetos do Team 10 quanto a diversidade de opiniões, quanto a particularidade de cada artificial dos caminhos. É um contraste que reinterpreta o bucólico de Lúcio Costa em um
lugar — a configuração dos elementos que determinam a identidade de uma comunidade. A formato bastante similar, que sobretudo permite que a zona bucólica preserve sua
postura crítica e ativa dos jovens arquitetos levaria ao fim os congressos. Algo de novo essência e se integre a uma proposta mais afinada com as demandas contemporâneas.
precisava acontecer na arquitetura.
A setorização funcional é um aspecto polêmico do urbanismo modernista. Portanto, a
O concurso de Brasília abordou em poucos momentos os elementos identitários. Poucas preocupação com programas e projetos que transitem pela extensão da orla, sinalizando a
propostas se distanciaram do saudosismo modernista. A cidade parque de Lúcio Costa intenção de ruptura com a forma setorizada de se produzir cidade. A apropriação popular e
emulou a cidade-jardim vertical de Le Corbusier. O Plano Piloto de Brasília resguardou os desenhos paisagísticos propostos intencionam que as fronteiras entre os setores sejam
noções quase antroposóficas de dar ordem à sociedade através da arquitetura — de borrados pouco a pouco. Buscamos, dessa forma, entender – e por fim inspirarmo-nos ordenar as massas populares por meio das relações do ambiente construído. Representou no porque a arte moderna avançou no processo de ressignificar o modernismo, criando
o estado, a ordem e o progresso.
uma forma própria de se apropriar dele, com uma brasilidade ímpar, fazendo com que as
artes se aproximassem das massas de uma forma que a arquitetura aparentemente ainda
O povo foi para as cidades satélites e o lago virou uma paisagem para os poucos que não conseguiu
poderiam entrar nos clubes, hospedar-se nos hotéis ou comandar o país.
A mobilidade é interpretada em camadas intermodais que permitem que diferentes
Ao mesmo tempo temos Brasília como marco do Modernismo, uma construção singular em públicos e estilos de vida coexistam no espaço urbano reafirmando a construção plural de
escala e formato, que encerra o capítulo mais importante da arquitetura brasileira. Cabe Brasília. Aquela que busca condensar o Brasil em um único ponto, em um core essencial. Os
preservar a paisagem de maneira em que a plasticidade e formato do plano piloto pontos de transição intermodal atuam como transições de comportamento, são espaços
mantenha sua estrutura formal, entretanto caracterizar as propostas paisagísticas dentro da alteridade, onde se consegue reconhecer o outro em relação a si.
de nosso próprio tempo. Sobrepor duas malhas — uma que reafirme o passado, outra que
diferencie o presente. Dessa maneira acreditamos ser possível valorizar o patrimônio sem Oferecer novos meios de se relacionar com o território é importante para que se possa, por
um lado, reconhecer o substrato histórico herdado do modernismo, do qual emerge
tentar emulá-lo.
Brasília e, por outro, não museificar a cidade. No museu as narrativas de vida se findam, o
O contraste entre os bosques artificiais e a paisagem nativa nas regiões de orla serão desejo do projeto é que Brasília permaneça, renove-se e, desde sua essência e substrato,
costurados através da apropriação popular. Atividades culturais, esportivas, de lazer e de encontre significações ainda mais profundas através da dialética entre as rupturas — do
entretenimento devem ocupar a orla de maneira a atrair a população e permitir a passado e do presente — e as estratégias de retratar os valores que a cidade representa e
apropriação e (res)significação do território pela transformação através do uso.
sustenta.

ocupação

+LOCALIZAÇÃO

plano

especialização

6,19%

mestrado

3,35%

doutorado

1.20%

+ conexões

Ÿ As conexões previstas no termo de referência do presente edital, serão executadas a partir

do módulo acima. O elemento modular será repetido para que seja possível alcançar as
distâncias necessárias entre as áreas. O deque conta com via peatonal e ciclofaixa, além de
bolsões de estar passivo, que funcionam também como mirante de contemplação.

+ SOLUÇÕES ambientais

Para a regeneração das APP's outrora ocupadas por jardins residenciais, muitas vezes com maioria de espécies exóticas,
a proposta adota uma estratégia de regeneração natural, resgatando as características originais do bioma. Para a
elaboração da proposta foram utilizados dois estudos, o GUIA DE PLANTAS DA REGENERAÇÃO DO CERRADO E DA MATA
ATLÂNTICA, e o artigo Fitossociologia de um fragmento de cerrado sensu stricto na apa do Paranoá, DF, Brasil. Segundo
Sartorelli (2017) a produção de mudas e sementes nativas que temos no país é insuficiente para atender a demanda de 20
milhões de hectares a serem restaurados no Brasil em um horizonte de 15 anos. Sendo assim, a proposta escolhida para
tratar da restauração da vegetação na orla do Lago Paranoá foi utilizar-se de um processo de regeneração natural ativo,
que consistem em intervenções pontuais que potencializarão o processo de regeneração natural. Na presente proposta
optou-se pela utilização de mudas adensadas em ilhas de vegetação nativa para iniciar o processo. Além disso como
macroproposta sugere-se o fortalecimento e consolidação dos corredores ecológicos previstos no documento
CORREDORES ECOLÓGICOS PARA O DISTRITO FEDERAL do IBRAM. A consolidação dos corredores ecológicos previstos no
documento, e apontados no esquema ao lado tem por objetivo reduzir os danos causados pelo isolamento entre os
fragmentos de cerrado, facilitando o trânsito de animais terrestres ampliando o fluxo genético entre as áreas através da
dispersão das sementes, da sobrevivência de espécies territorialistas e aumento da taxa de sobrevivência das espécies
animais e vegetais (CARDOSO et al., não datado).

ESPÉCIES SECUNDÁRIAS
INVERNO: Cagaita, Cajuzinho-do-campo, Capitão-do-mato, Ipê-amarelo-do-cerrado, Lixeirinha, Mangaba, Passarinhãoamargoso, Pau-santo, Sucupira-branca | INVERNO/PRIMAVERA: Angico-do-cerrado, Araruta-do-campo, Caroba, Escovade-macaco, Esporão-de-galo, Falso-jaborandi, Fruta-de-pomba, Guaçatonga, Imbiruçu, Ipê-verde, Lixeira-do-cerrado,
Mama-cadela, Olho-de-boi, Peito-de-pomba, Tamboril-do-cerrado | PRIMAVERA: Camboatá-branco, Chapadinha, Cocão,
Colher-de-vaqueiro, Copaíba, Embaúba, Folha-de-serra, Jenipapo-de-cavalo, Leiteiro, Lixeira, Maria-faceira, Marmeleiro,
Pinha-do-brejo | PRIMAVERA/VERÃO: Catuaba, Chá-de-bugre, Coração-de-negro, Corriola, Embira-de-sapo, Jacarandábico-de-pato, Jacarandá-do-cerrado, Jatobá-do-cerrado, Licurana, Marolo-do-cerrado, Miroró, Murici-canjiquinha,
Pimenta-de-macaco, Tamanqueira, Tapiá, Ucuuba-do-cerrado | VERÃO: Angelim-do-cerrado, Aroreira-mole, Barbatimão,
Burra-leiteira, Cinco-folhas | VERÃO/OUTONO: Fedegoso-do-cerrado, Gueroba, Jerivá, Pau-cigarra, Tabocuva | OUTONO:
Guabiroba-do-campo, Leiteiro-do-cerrado, Maria-mole | OUTONO/INVERNO: Botica-inteira, Carne-de-vaca, Corriola,
Mandiocão | ANO TODO: Alecrim-do-campo, Bolsa-de-pastor, Flor-do-cerrado, Jacarandá-de-cipó, Laranjinha-do-cerrado,
Lobeira, Macaúba |

+ OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
Ÿ Estratégias para romper a monotonia e criar interesse

+

SOLUÇÕES DE CONFORTO

Ÿ Criar barreiras antirruídos com elementos vegetais dispostos em faixas;
Ÿ Adotar pavimentos de materiais absorventes, como o asfalto redutor de sons em vias locais.
Ÿ Para melhoria da qualidade do ar, além do controle do número de automóveis em circulação, é pensado em uma arborização

elegendo as espécies com mais capacidade de absorção de Co2 e nativas do serrado.

+ ergonomia | desenho urbano | mobiliário

Aplicar a ergonomia tanto no desenho do espaço urbano, como no projeto de cada um dos elementos que o
configuram (mobiliários, luminárias, pavimentos, entre outros), levando em conta sua correta distribuição e
quantidade.

CONCEITO

NIEMEYER
leveza | concreto | metal |ver através
VOLPI
popular | geométrico | cor
LYGIA CLARK
dobrar | ver além | diferentes perspectivas

+bicicletas compartilhadas
As estações de bicicleta compartilhada distribuem-se
a cada 1 km, localizadas próximas as estações de
ônibus existentes. Preve-se a ampliação do programa
já utilizado no plano piloto, mas que atualmente não se
estende à orla do Paranoá.

+

Ÿ

CONDICIONANTES DE CONFORTO URBANO

CONDIÇÕES TÉRMICAS PAISAGEM URBANA
+
+
ERGONOMIA
QUALIDADE DO AR
+
+
ESCALA URBANA CONDIÇÕES ACÚSTICAS
+
+
OCUPAÇÃO
PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

no passante através da existência de focos de atração
intermitentes e marcos ao longo da paisagem urbana;
Ainda que os focos de atração projetados sejam
destaques, é importante sua integração num tecido
urbano homogêneo;
Utilizar-se de elementos arquitetônicos que fomentem
a vigilância natural entre os citadinos;
Viabilizar uma ocupação mista;
Utilizar elementos de proteção como a topografia,
elementos vegetais ou construtivos. Promover a
diversidade para alcançar a massa crítica suficiente.
Projetar traçados urbanos que promovam a
transparência garantindo a visibilidade natural.
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VISUAL DEQUE - PRAINHA ÁREA 02

esc: 1/25.000

09

área tipo 5A

PROJETO PEQUI

corresponde ao Deque Sul ou Calçadão da L4 Sul, no Plano Piloto, junto à cabeceira norte da Ponte das

Garças, com acesso direto pela Via L4, implantado recentemente. Neste local pode ser instalado ParCão.

Pequi, Pequizeiro, Piqui, Piquiá ou Pequia é uma da família das cariocaráceas nativa do
cerrado brasileiro. Seu fruto, cozido ou ao natural, é muito utilizado na culinária sertaneja. Seu nome
dá nome á área 1 do presente projeto. O projeto Pequi, tem caráter cultural, é uma área destinada
a contemplação, seja das artes, seja da natureza que se fará presente ao longo dos passeios
destinados a caminhada.
O programa da área é bastante diverso, na porção norte da área são locados, um terminal
intermodal que faz conexão entre o transporte rodoviário (ônibus), o transporte ativo (bicicletas
comunitárias) e o transporte aquaviário (pequenas embarcações que interligarão a área com as
demais), um bowl (piscina) destinada à prática de esportes como o skate e a bicicleta, e espaço para
apresentações ao ar livre. A arena (espaço para apresentações) foi pensado para duas modalidades
de poesia que crescem no país, os saraus SLAM e as batalhas de MC’s, sendo a primeira uma disputa
entre poesias e poemas e a segunda um duelo de rimas de improviso em cima de instrumentais
de jazz, funk ou rap — Brasília é palco de uma das batalhas mais tradicionais do país a Batalha do
MUSEU, que ocorre todo domingo entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional Leonel de Moura
Brizola.

com cerca de 44ha, se enquadra na
categoria das Áreas Tipo 1, mas pela
proximidade à ETE Sul, para ela deve

BOWL

ser especificada vegetação aromática
de forma a amenizar as exalações da
estação de tratamento de esgoto.

TERMINAL AQUAVIÁRIO

área tipo 2

A Parte Sul dá área do Projeto Pequi, abriga espaços abertos destinados à feira, amplos
espaços para caminhada, playground, espaços para exercícios físicos, prainha, um anfiteatro,
edificações de apoio e um centro cultural que, localizado na porção leste da área, tem por objetivo,
além do seu objetivo natural que é fomentar e tornar pública a cultura da região, dinamizar uma área
já consolidada na orla do Paranoá, que é o Pontão do Lago Sul.
A área, como as demais da presente proposta, possui um plano para o manejo da
vegetação nativa e regeneração das áreas de APP, a fim de fazer com que a vegetação se desenvolva da
maneira mais natural possível, com o mínimo de interferência humana. As três áreas de intervenção,
por terem seu paisagismo pensado de forma a promover as espécies nativas do Distrito Federal,
portanto podem ser espaços para observação de espécies endêmicas, podendo se tornar espaços
para cursos de identificação de flora nativa com o passar do tempo. A proposta tem preocupação com
a preservação não só da flora como da fauna da região, por isso a escolha do modelo de regeneração
das APPs e demais áreas de projeto.
O Projeto Pindaíba, de caráter cultural, é a proposta de viabilidade para o espaço. Porém,
o Projeto Pequi servirá de abrigo para outros projetos que transitarão pelas áreas de intervenção.

+

PINDAÍBA

Do tupi “pindá” e “yba”, que significam anzol e vara respectivamente. Usada pelos povos originários
como caniço, ao voltar para sua aldeia sem peixes, somente com a vara e o anzol em mãos, voltavase na pindaíba. No dito popular estar na pindaíba significa estar sem dinheiro. Somando-se essas
informações, pode-se dizer que a pindaíba é como um retrato da cultura brasileira, que apesar de
trabalhar com baixa receita, ainda assim carrega beleza e valor incalculável para o (eco)sistema.
Uma outra pindaíba também conhecida como pimenta-de-macaco também floresce no
cerrado. A Pindaíba do Cerrado ou Pimenta de Macaco é utilizada como substituta da pimenta do reino,
para a extração de óleo aromático e poções medicinais. O arilo é das sementes serve como alimento
para algumas aves. Da casca são extraídas fibras utilizadas para fazer cordas e redes e da entrecasca
extrai-se material para a produção de estopa.
Da coloração do fruto da pindaíba do cerrado, surge o “desvio para o vermelho”. Como na
obra de Cildo Meireles, as edificações propostas para as áreas de detalhamento tem inclinação para
os tons avermelhados, característico do solo de alguns tipos de cerrado.
A edificação que sedia o centro cultural da área, é um espaço para a criação e fomento
da arte produzida nas cinco regiões do país, uma vez que a população de Brasília é diversa como a
cultura brasileira. O espaço é pensado para a oferta de cursos profissionalizantes em artesanato, nas

madeiras ou fibras, fios e tramas, tecido de chita, cerâmica ou papel, na tentativa de resguardar essa
cultura que resiste através dos anos. Mas também é um atelier livre, com espaços destinados à troca
de experiências entre a comunidade artística, ou não, em uma forma de preservar os saberes. Oficinas
de dança e teatro, além de cantigas populares, darão suporte as carroças de leitura e as fábulas do
imaginário que veremos adiante.
Como o Parangolé de Oiticica, a cidade só existem em plenitude quando vestida pelos
atores que a dão vida, e assim a o Projeto Pequi, a partir do Projeto Pindaíba, visa dinamizar a orla
do Paranoá, garantindo parte da produção cultural que estará em transito por ela, e absorvendo a
produção cultural que chega até ela, a fim de repassá-la a esses agentes. Como a literatura de cordel,
o Projeto Pindaíba, saíra contando as novidades, e as velharias, da cultura local pela Orla Livre do Lago
Paranoá.
O Projeto Pindaíba é viabilizado em parceria entre o setor público e a iniciativa privada, com
a captação de grupos e profissionais artesãos, através de edital, para ministrar oficinas de artesanato.
E da mesma forma, abre-se editais para grupos e profissionais de dança e música para os cursos
e oficinas de dança e cantigas populares, afim de formar os músicos (as), bailarinos(as) e atores/
atrizes, que participarão do Projeto Tamanduá.

ATRACADOURO PÚBLICO
AMPLIAÇÃO TERMINAL AQUÁVIÁRIO

ESTACIONAMENTO

BOLSÃO - ACADEMIA MELHOR IDADE

BOLSÃO - ESTAR CONTEMPLATIVO

área tipo 7B

ÁREA FOOD TRUCK

espaço público situado na orla do Plano Piloto, com cerca de 2,5ha, com ocupação irregular, deve receber tratamento de parque urbano ou praça, podendo abrigar píer ou atracadouro e atividades comerciais e de prestação de serviços de apoio.

ESTACIONAMENTO
BOLSÃO - CINEMA AO AR LIVRE/ ANFITEATRO
VIA COMPARTILHADA
CICLOFAIXA
espaço público situado na orla do Plano Piloto, com ocupação irregular, junto à Ponte Honestino Guimarães, com cerca de 1,2ha, deve receber tratamento de praça, com atividades voltadas para esporte e lazer,

PRAINHA / parCÃO / ATRACADOURO

podendo receber deques.

TRILHA

área tipo 8A

espaço público situado na orla do Plano Piloto, com cerca de 1ha, junto à Ponte Honestino Guimarães, a

área tipo 5
EDIFICAÇÃO CULTURA / CAFÉ

PONTE HONESTINO GUIMARÃES (EXISTENTE)
Para as edificações de apoio, como bares, lancherias, pontos e terminais de ônibus, terminais aquaviários e intermodais, banheiros, serviço de informações e abrigo para guardas, foi elaborado um módulo, que pode ao se somar e se desdobrar, atender
as mais diversas demandas ao longo da orla. Em concreto pré-moldado, o módulo é de fácil execução, e representa um custo
inexpressívo, aos cofres públicos.

VISUAL NOTURANA ANFITEATRO
AMPLIAÇÃO 01 - ESPAÇO DESTINADO A FEIRA LIVRE E
ESTACIONAMENTOS

AMPLIAÇÃO 02 - PASSARELA PÚBLICA DE CONEXÃO ENTRE AS MARGENS
DESTINADA À PEDESTRES E CICLISTAS

AMPLIAÇÃO 03 - CENTRO DE FOMENTO E PRODUÇÃO
DE CULTURA

esc: 1/5.000

Prainha dos Orixás, encontra-se com projeto de revitalização em desenvolvimento.

ÁREAS TIPO 11(b) – situadas na orla do Plano Piloto, revitalização dos espaços livres públicos e
estacionamentos, podendo receber deques.

ÁREA TIPO 13

ÁREA TIPO 11B

ÁREA TIPO 3A
AMPLIAÇÃO 01
QUADRA DE BASQUETE

esc: 1/5.000

ÁREA TIPO 13: localizada nas proximidades do Parque Garça Branca (PE2), esta
área, de aproximadamente 16ha, se conecta pela orla, por um lado, à Península
dos Ministros e, por outro, como proposta, através de deques ao Parque
vizinho, chegando à Área Tipo 15. A Área Tipo 13 se associa aos lotes A e B da EQL
14/16. Para ela são indicadas atividades de lazer e de comércio e prestação de
serviços de apoio. Lote A com ~3.000m² e Lote B com ~11.000m² .

QUADRA - PISO EM
CONCRETO

ÁREA TIPO 3B

ARQUIBANCADAS
EM CONCRETO

PREVISÃO DE PONTES DE CONEXÃO ENTRE ÁREAS / PARA PEDESTRES E CICLISTAS

AMPLIAÇÃO 02 - PRAINHA | DEQUES- POSSÍVEIS
CONFIGURAÇÕES DE ESPAÇOS DE CONTEMPLAÇÃO

MARINA PÚBLICA
ATRACADORES
ÁREA TIPO 3(a), 3(b) – (trilha, iluminação, vegetação em fase de implantação) QL 12 Península dos Ministros (Parque Ecológico Península dos Ministros e
Parque Vivencial do Anﬁteatro Natural do Lago Sul – conhecido como Parque da Asa Delta) PSG 020/16 anexos, expõe as proposições para essa área,
que incorporando os princípios e elementos de projeto, estabelece quatro zonas de uso e ocupação para a orla da Península dos Ministros, quais sejam:
(1) Espaços de estar com infraestrutura de apoio implantada; (2) espaço lúdico; (3) ponta do kitesurf; (4) espaço para esporte, estar e contemplação;
além de outras áreas de estar e contemplação em seus trechos mais exíguos. Na Área Tipo 3(b) pode ser previsto píer ou atracadouro.
Ao zoneamento de uso e ocupação se sobrepõe, harmoniosamente, a proposta paisagística com o plantio de espécies do bioma Cerrado, que visa
fomentar a recuperação de conectores ambientais, a ﬁm de garantir a livre circulação da fauna e a manutenção dos cursos d'água que alimentam o
espelho d'água do Lago Paranoá.
Diretrizes para a unidade de conservação – Vivencial do Anﬁteatro Natural do Lago Sul | Lei Complementar 57/1998 (1) Consolidar a Área de Proteção
Ambiental do Paranoá - APA do Paranoá, conforme o Decreto nº 56 12.055, de 14 de dezembro de 1989; (2) Evitar a ocupação desordenada da área; (3)
Proporcionar à população condições para a realização de atividades culturais, educativas e de lazer.

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ESTACIONAMENTO
PARQUINHO MULTIFUNCIONAL
AMPLIAÇÃO 03

BANCOS + CANTEIROS EM
MADEIRA ILUMINAÇÃO INDIRETA
COM LÂMPADAS LED
REDE ESTICADA SOBRE A ÁGUA
FIXADA NO DEQUE
ARQUIBANCADA
PLATÔS

DEQUE

QUADRA DE BASQUETE
AMPLIAÇÃO 01

AMPLIAÇÃO 03 - PARQUINHO | ESPAÇO DE ESTAR
ESTABELECE RELAÇÕES FORMAIS COM OS CUPINZEIROS
CICLOFAIXA

ACESSO PRINCIPAL / ÁREAS DE APOIO

EQUIPAMENTO EM CONCRETO ARMADO
MULTIFUNCIONAL

ESPAÇO DE ESTAR PASSIVO

BANCOS EM
CONCRETO ARMADO

QUADRAS POLIESPORTIVAS
PASSEIO / CICLOFAIXA

PROJETO LOBO GUARÁ

PASSEIO PÚBLICO PISO INTERTRAVADO
FORMATO SEXTAVADO

A área 2, que carrega a alcunha de Lobo Guará no presente projeto, manifesta um inspiração na brasilidade da obra de Alfredo Volpi. Os dois volumes, que juntos evidenciam a forma de suas
programa culturalmente ecológico. Como o Cordel conta a história através da narrativa do cotidiano, bandeirinhas, abrigam a escola de educação ambiental e bioconstrução, que também servirá de horto
o resgate da vegetação nativa do cerrado contará a história da região, através das culturas e do que se
produzia a partir delas - elixires, tinturas, pratos típicos, artesanato, construção - pensando a cultura em
seu sentido amplo, através dos saberes ancestrais. O projeto da área, que se caracteriza como um parque
urbano tal qual as demais áreas, também se desenvolve em outras frentes. O espaço conta com uma
escola de educação ambiental e bioconstrução, uma marina pública, quadras poliesportivas, espaços de
contemplação, lazer ativo e áreas para banho.
A edificação âncora, em diálogo com os conceitos que regem o masterplan proposto, busca

+ TAMANDUÁ

para Lago Paranoá, fornecendo mudas para a regeneração da vegetação da orla e também servindo no
abastecimento de mudas à comunidade. Os pontos de vista e as vistas de um ponto: a edificação proposta
se modifica conforme a posição do espectador, trazendo para a arquitetura o movimento presente na
cultura brasileira e, por projetar uma aresta da bandeirinha em direção ao lago, diversas visuais da orla
são possíveis a partir do prédio - ou do ponto.
Dois projetos garantirão a vitalidade das propostas presentes no projeto Lobo Guará. O projeto
Tamanduá e o Projeto Buriti, com caráter educacional/cultural e ecológico respectivamente.

Assim como o Tamanduá, as fábulas do imaginário e as carroças de leitura, sairão pela orla
do lago a preparar o terreno para cultura popular. Como o Griot africano, os contadores de histórias do
cerrado sairão a expetacularizar o cotidiano, espalhando a história do cerrado ao longo da orla, tornando-a
o seu cordel encantado. As carroças de leitura serão substrato para as apresentações cênicas e musicais
ao ar livre e, como na cidade ideal de Saltimbancos, durante as intervenções do projeto, “os moradores/
e o prefeito e os varredores/ e os pintores e os vendedores/ as senhoras e os senhores/ os guardas e os
inspetores”, todos os espectadores, se tornarão crianças.
O projeto que busca inspiração em movimentos como Commedia Dell’arte, Teatro Mambembe,
Teatro Mamulengo e na arte popular de rua de uma forma geral, será reflexo da improvisação regenerativa
da vegetação que, através do seu jogo cênico, passará a tornar completa a paisagem das áreas propostas.
O nome Tamanduá faz referência ao Tamanduá-Bandeira, mamífero nativo da América que A proposta, um programa permanente de estímulo à leitura, se viabiliza através de edital público,
está extinto em alguns locais e ameaçado de extinção no Brasil. Através da sua alimentação acaba por destinado a iniciativa privada. Aberto à editoras, quando mantenedoras das carroças de leitura, através
adubar o solo por onde passa espalhando nutrientes que se encontravam no interior dos cupinzeiros que do fornecimento de livros e aos grupos de teatro, dança e música profissionais e/ou amadores como
depositários e responsáveis pela criação e funcionamento das propostas que às carroças.
destrói. O Tamanduá pode ser encontrado em todos os biomas do Brasil.
“Bichinho importante
Que é o tamanduá
Ele come formiga
Em todo lugar que andar
Sua língua bem fininha
Vai dentro do formigueiro
Em uma só lambida
Já faz um desmantelo
Em uma só lambida
Já faz um desmantelo” (Carroça de Mamulengos)

+

BURITI

O Buriti é uma palmeira nativa de Trinidad e Tobago, presente na América Central e na América do
Sul, especialmente na Venezuela e no Brasil. Por aqui, predomina em muitos estados e no Distrito
Federal. Seu nome provém do tupi mburi’ti.
“O senhor estude: o buriti é das margens, ele cai seus cocos na Vereda – as águas levam – em beiras,
o coquinho as águas mesmas replantam; daí o buritizal, de um lado e do outro se alinhando, acompanhando, que
nem por um cálculo”. ROSA, João (1994, p. 535)

Alinhando-se pelas margens como um cordel, o buritizal se espraia como um jardim de
cata-ventos. O Jardim será o espaço ao ar livre da sala de aula, sediando oficinas de confecção de
brinquedos com material reciclável, origami (dobraduras), e de conscientização sobre as questões
ambientais. O Jardim também possuí uma edificação, ao reverso da lógica, e essa edificação é
abrigo de uma escola ambiental, com ensino voltado ao meio ambiente e a permacultura, será
sede de oficinas ofertadas à população e pela população, favorecendo a troca de experiência entre
a comunidade, a fim de proporcionar o resgate dos saberes populares.
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O jardim adentra a edificação ao se tornar o horto que proverá mudas para a manutenção
da flora na orla do Lago. Brique de Mudas do Cerrado, o horto, servirá também à comunidade ao
proporcionar a troca de mudas para ajardinamento entre a população. Se tornando uma forma de
resgatar, através da natureza, a história da região, suas cores naturais, seus aromas, texturas e
sabores, atentando para o valor da vegetação cerrado.
O Projeto Buriti, localizado na área Lobo Guará, é responsável pela gestão do prédio
âncora da área. A escola de educação ambiental será um espaço de programa misto, com espaços
para educação formal e lúdica, a fim de favorecer a troca de experiências entre a própria população,
a partir de cursos e oficinas de natureza diversa, que vão de formas de reaproveitamento de
resíduos – seletivos e orgânicos – à bioconstrução. Com o intuito de resgatar os saberes populares.
Os projetos, Brique de Mudas do Cerrado e o Jardim dos Cata-ventos, que compõem
o projeto Buriti serão viabilizados via edital público à iniciativa privada e em parceria com
universidades, essas parcerias garantirão a manutenção do horto e do programa de atividades
dos programas.
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projeto candango

ATRACADOURO PÚBLICO

“Por ser de lá
Do sertão, lá do cerrado
Lá do interior do mato
Da caatinga do roçado.
Eu quase não saio
Eu quase não tenho amigos
Eu quase que não consigo
Ficar na cidade sem viver contrariado” (DOMINGUINHOS E GIL, 1975)

Brasiliense ou Candango, esses são os nomes dados aos nascidos na capital
brasileira. De origem africana, Candango significa ordinário, ruim. Não a toa, segundo o
Dicionário de Folclore para Estudantes, candango no dialeto quimbundo era a palavra utilizada
pelos africanos escravizados para denominar os senhores de engenho. Assim eram chamados
os migrantes que vieram à futura capital para construí-la e por sua importante atuação na
criação de Brasília, hoje o nome candango é dado também as pessoas que nascem no Distrito

+

bananal

Saco vazio não para em pé
Mas o saco parede que é
divisor de águas

As paredes das casas da Vila Amaury, improvisadas com sacos vazios de cimento,
dividem as águas do Paranoá como dividem a história da capital. Pouca gente a conheceu, e
quem a conheceu, por muito pouco não existe mais. A vila Amaury, anteriormente Bananal,
morreu para dar lugar ao Lago Paranoá. Ali viviam especialmente os operários que construíram
o conjunto do Congresso Nacional. O poder que tenciona a linha. O assentamento não dispunha
de infraestrutura básica e os barracos se multiplicavam dia a dia. Em virtude das paredes
serem feitas de sacos de cimento os operários a chamavam de Sacolândia.
O Projeto Bananal tem por objetivo resgatar a memória da Vila Amaury, que
atualmente encontra-se submersa no Lago Paranoá. Para a elaboração do projeto algumas
reflexões foram feitas e definiu-se que, o memorial deve, de alguma forma, unir arte e
arquitetura, não sendo mais uma edificação destinada a abrigar fotos, objetos, vídeos ou
documentos com museografia tradicional, em forma de arquivo, trabalhando com o conceito
de Museu de Território. Da mesma forma, a proposta deve partir da criação de um memorial
que resgate os conceitos do construtivismo (movimentos concreto e neoconcreto), deixados
às margens pela arquitetura modernista brasiliense. Tudo isso feito pensando no local, como

+

rapadura

De origem açoriana ou canária, a rapadura é um doce semelhante ao açúcar
mascavo em forma de pequenos tijolos. Fabricada em pequenos engenhos, surge no séc. XVI
como solução para o transporte do produto em pequenas quantidades, pois era facilmente
acomodado em sacolas de viajantes, resistindo durante meses às mudanças atmosféricas.
A rapadura é feita a partir da cana-de-açúcar moída, fervido seu caldo, moldada
e seca. O nome rapadura é uma variação de “raspadura” (do verbo raspar) originando-se da
raspagem das camadas espessas de açúcar presas às paredes dos tachos utilizados para a
sua fabricação. É típica do nordeste do Brasil e de diversas outras regiões da América Latina.
Sua utilidade é extensa e varia de acordo com os hábitos culturais de cada região. No Brasil é
basicamente utilizada em substituição ao açúcar ou para consumo direto, em lascas, como
sobremesa. Muito utilizada pelo sertanejo, junto com a farinha, para ser consumida no local de
trabalho. Com alto valor calórico, também é rica em vitaminas, minerais e proteínas.
O Rapadura é um projeto de gastronomia, que tem por objetivo trabalhar os sabores
genuinamente brasileiros produzidos em Brasília. Através das troca entre originários, migrantes
e imigrantes, a culinária brasileira foi incorporando ingredientes de diferentes culturas, criando
sabores únicos e característicos de cada região do país.
Com um espaço físico que se configura como cozinha colaborativa locado dentro
do Projeto Candango, o Rapadura visa promover a troca de experiências entre cozinheiros —
profissionais e amadores — de modo a profissionalizar pessoas para o preparo de pratos típicos
da cultura brasileira.

+

lambari

Lambari é a designação vulgar de várias espécies de peixes do gênero Astyana,
comum em rios, lagoas, córregos e represas do Brasil. Tem tamanho médio entre os 10 e os
15 centímetros de comprimento, possuindo um corpo prateado e nadadeiras com cores que
variam conforme as espécies, sendo mais comuns os tons de amarelo, vermelho e preto.
São considerados como uma iguaria e também são utilizados como iscas na pesca de peixes
maiores. Onívoros, são base da alimentação de outros peixes.
O projeto Lambari é ocupante de todas as áreas da proposta, com o objetivo de
promover a atividade física de modo geral, é composto pelas áreas de ginástica nos Projetos
Candango, Lobo Guará e Pequi, e pela edificação ao leste do Projeto Candango — que abriga uma
escola de formação de atletas profissionais e amadores em esportes náuticos —, implantação
de deques e atracadouros, além de ser responsável pelas áreas de caminhada ao longo da Orla

Federal, uma forma de homenagear os primeiros migrantes.
O programa da área foi desenvolvido para atender demandas ambientais,
educacionais voltado ao meio ambiente, e de esporte e lazer. A proposta conta com espaços de
caminhada e trilha, área para contemplação do lago voltada aos esportes náuticos, edificações
de suporte a essas atividades, espaços para ginástica e atividades físicas ao ar livre, um
instituto educacional - pensado para funcionar em parceria com a UnB (Universidade de
Brasília), uma escola de esportes náuticos e um loteamento, que já estava previsto mas fora
modificado para a proposta do presente projeto. Nessa área, como nas outras, será observado
a ocorrência de espécies nativas ao longo da orla para garantir sua permanência na área,
utilizando as mesmas na composição das ilhas de vegetação que darão início ao processo de
regeneração da flora do espaço.
Três projetos foram pensados para dar viabilidade à área: o Projeto Bananal, o
Projeto Rapadura e o Projeto Lambari, destinados à memória, a gastronomia e aos esportes
aquáticos respectivamente.

a azulejaria de Athos Bulcão ou as obras de Walter de Maria que são feitas a partir do local e
portanto carregam parte dele em seu produto final.
As histórias da Vila Amaury, seus objetos reencontrados, a sensação de
pertencimento a outra dimensão física nos levaram a pensar que a proposta, para o futuro
memorial, deveria causar estranhamento semelhante. A aparente despretensão da arquitetura
em conformidade com a precariedade dos barracos da vila, traz algo de integração com a
paisagem, mas sem nela interferir de forma direta. As memórias resistem, se fazendo presente
na simbologia dos esquecidos, daqueles que tiveram ou tem “A vida ao rés-do-chão” (Candido,
1980).
Memoriais o Memorial do Holocausto em Berlim, ou o Muro do Memorial aos
Veteranos do Vietnã, em Washington, servem como referência de memoriais de site specifc,
conceito que se deseja para a proposta. A ideia parte de se utilizar o chão como parte essencial
da proposta para o Memorial da Vila Amaury, a fim de trazer para a superfície a história outrora
submersa.
Um lugar de passagem: a memória que se constrói é a que permanece. O Projeto
Bananal é um edital de concurso público para o projeto e execução do memorial da Vila Amaury,
aberto a artistas plásticos e visuais. Trata-se de uma proposta de memorial que ocupe o chão
— como um espaço de passagem ou que se relacione intimamente com ele, sem que este seja
apenas um suporte para uma edificação — um lugar onde transitem muitas pessoas e cuja a
obra tenha características de um site-specic que resgata a história da Vila Amaury.

ESTACIONAMENTO
ÁREA TIPO 1 (h): Espaços públicos com larguras de cerca de 100m, são faixas de terra estreitas, localizadas em área eminentemente residencial, que apresentam dificuldade
de acesso, e devem receber apenas o tratamento básico constituído daqueles que são os princípios e elementos que devem reger todo o Masterplan. Esses trechos de orla
devem ser conectados por deques, quando necessário, que devem atuar, também, como elementos de proteção de áreas ambientalmente sensíveis, como a desembocadura de
córregos no Lago Paranoá. Nas proximidades da Área 1(h) encontram-se os lotes A e D do SHIN QL 12: Lote A com ~3.000m² e Lote D com ~8.500m².
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“o barro
toma a forma
que você quiser
você nem sabe
estar fazendo apenas
o que o barro quer” (LEMINSKY, não datado)

Das panelas de barro cozido, que dão sabor ao alimento, às edificações de barro
cozido, que abrigam as cozinhas. O Projeto Rapadura terá como sede de seus trabalhos uma
casa edificada em tijolos de barro cozido, uma forma lúdica de relacionar o material construtivo
ao nome do projeto. Como a obra de Raquel Whiteread, a edificação passa a ter valor secundário
ressaltando a importância do que se passa no interior da casca. Além disso, o projeto prevê um
mapeamento dos estabelecimentos ofertam produtos da culinária das cinco regiões do país,
como forma de fortalecer esses estabelecimentos e através disso evidenciar essa herança dos
sabores populares. Provando que santo de casa também pode fazer milagres.
O Projeto Rapadura é um edital público destinado a parceiros privados e trará os
seguintes questionamentos: Qual o sabor da sua casa? E Qual o sabor de Brasília? O concurso
é aberto a profissionais da comunicação para a elaboração de uma campanha envolvendo
profissionais da cozinha, bartenders e seus estabelecimentos comerciais de/em Brasília. E
uma segunda etapa que consiste na elaboração de uma campanha que envolva cozinheiros
amadores, profissionais que lidem com o alimento em residências, escolas, hospitais,
armazéns ou locais onde se processam comidas de/em Brasília.

PASSEIO PÚBLICO - TRILHA DE OBSERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA

do Paranoá. Seu programa prevê a ocupação da Orla como um todo, seus espaços para passeio,
áreas de convivência e de várzea, e ainda prevê a ocupação do próprio lago para a prática de
esportes de rendimentos váriados.
Como o Marulho de Cildo Meireles, o Projeto Lambari ao se fundir com os demais
projetos que transitam entre as áreas formam um lago cultural, que resgata as histórias da
capital e formula novas histórias do cotidiano por entre as veredas dos cata-ventos.
O projeto se viabiliza por meio de concurso público denominado: corpo em
movimento. Aberto a grupos e profissionais da educação física, academias de ginástica e afins,
para a elaboração de projetos relacionados a prática de exercícios ao ar livre. E também através
de parcerias entre o Poder Público e agremiações, associações de atletas, escolas e entidades
para projetos de promoção da prática de esportes náuticos.
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