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QL 01
COND. LAGO NORTE 1

A RETOMADA DE UM LEGADO
Área Tipo 6a
Muro “Ha-Ha”
Triha ecológica
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

O Plano Piloto de Brasília é uma intervenção urbanística única.

QL 03

O Lago Paranoá tornou-se uma estrutura única da natureza.
QL 02

Estes dois atores, fortemente vinculados um ao outro, formam um território especialíssimo, de alta carga simbólica. A
fundamenta-se na forte interdependência entre a urbe e o manto d’água. Brasília não existiria sem o Lago e vice-versa. Os dois

ML 03

Área Tipo 6c
Muro “Ha-Ha”
Wetlands
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

complexa simbiose que existe entre eles (e que figurava já nas primeiras idéias que envolveram a criação da nova Capital)
16a

juntos e o espaço criado entre eles, a Orla, consubstanciam o maior feito urbanístico da sociedade brasileira no século XX. Por

1g
QL 05

QL 04

ter sido concebida em momento e condições tão peculiares de nossa jornada nacional, esta relação entre as partes não poderá
ser replicada pelo ser humano em nenhuma outra região do planeta - seguramente não sob as mesmas condicionantes. O que

6c

temos diante de nós, portanto, é um verdadeiro legado, realizado em um fragmento do tempo, fruto da habilidade construtiva
criatividade artística brasileira. A Orla Livre representa a retomada desta herança histórica.
Diante deste cenário, encharcado de histórias que a cidade e o lago engendram, a oportunidade de intervir na combinação

E

existente de fatores sociais, ecológicos e urbanísticos que se apresentou diante de nossa equipe, exigiu não só equilíbrio

E

ML 04

Área Tipo 6b
Praça de acesso
Terminal intermodal (TIL)
Muro “Ha-Ha”
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

elaboração do projeto Orla Livre foi uma tarefa tão complexa que não tivesse sido a temperança de todos os colaboradores
envolvidos, poderíamos desavisadamente ter subestimado a magnitude do trabalho e produzido uma solução projetual

5b

descomedida. Felizmente entendemos não ter sido este o caso. O nosso processo de concepção do projeto Orla Livre foi

1f
Área Tipo 1f
Praça de acesso
Muro “Ha-Ha”
Wetlands
Deck
Sanitários

QL 08

extremamente sensível às informações constantes no edital, mas também à realidade contemporânea pela qual passa a
metrópole brasiliense. Trabalhamos com a hipótese de que nossa proposta fosse receptiva aos fatores extrínsecos ao processo
criativo, que se encontravam fora do controle e visão imediata da equipe projetista. Problemas que hoje não existem, mas que

Área Tipo 1e
Praça de acesso
Muro “Ha-Ha”
Trilha ecologica elevada
Abrigo de sol e chuva

8c
QL 07

QL 06

e responsabilidade mas, sobretudo, austeridade. Ter o pleno entendimento do intrincado de informações necessárias à

E

Área Tipo 1g
Praça de acesso
Muro “Ha-Ha”
Wetlands
Deck
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

Área tipo 5b
Praça de acesso
Muro “Ha-Ha”
Wetlands
Fitorrimediação
Deck
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

dos candangos, da combinação de aspectos sócio-políticos muito específicos, da coragem de seus criadores e da genuína

Área Tipo 8c
Praça de acesso
Muro “Ha-Ha”
Sanitários

ML 05

QL 09

E

1e
E

11d

é que, como estratégia de trabalho, procuramos optar por soluções flexíveis ao tempo e às demandas vindouras, que surgirão

5c

TIL

E

QL 11

VT
QL 10

E

certamente dissemelhantes das que agora se apresentam. Nossa proposta, portanto, não pretende ser hermética. Nosso

Área Tipo 8b
Praça de acesso
Wetlands
Deck e vegetação flutuante
Abrigo de sol e chuva

E

E

6b

no futuro próximo farão parte do elenco de particularidades que os administradores da Orla Livre deverão esquadrinhar. Fato

E

intuito foi sugerir soluções e partilhar conceitos que foram vastamente discutidos por um grupo multidisciplinar. Para além de
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ITAPOÃ

na

l

fornecer respostas, procuramos, antes de tudo, compreender quais seriam as perguntas mais amplas:
A quem que se destinará a Orla Livre? Para que servirá? Em quanto tempo e por intermédio de que meios poderá ser

8b

QL 12

implementada?

Ins
titu

cio

Área Tipo 11d
Estacionamento
Praça de acesso
Deck
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

A começar pelos beneficiários da Orla Livre é possível identificar um sem número de interesses e interessados que precisam
ser atendidos pelo projeto. Para citar apenas alguns: o governo, os moradores dos lagos sul e norte, os moradores das cidades
lindeiras e daquelas mais distantes, a fauna e a flora da região atingida, os turistas, os pedestres, os ciclistas, os motoristas
de carros privados, os usuários do serviço público de transporte, os esportistas da orla, dentre outros. Cada um agindo sob a

na

l
E

Área Tipo 1h
Praça de acesso
Muro “Ha-Ha”
Trilha ecológica
Sanitários
Edificios institucionais

6d
QL 14

1h

ótica de sua própria experiência vivencial. Cada um se relacionando individualmente com as áreas da orla e das cidades que a

QL 13

ML 07
A3 - Área de Detalhamento

TIL

circundam e, em última instância, com o meio ambiente dentro do qual estamos todos inseridos. O Master Plan da Orla Livre

Área Tipo 13, 14 e 18b
Calçadão multiuso
Sanitários e Vestiários
Terminal intermodal (TIL)
Estacionamento subterrâneo
Abrigo de sol e chuva
Esportes aquáticos
Praia
Praças de acesso
Muro “Ha-Ha”
Restaurantes
Mirante

deverá servir, por conseguinte, a colocar e equilibrar numa mesma balança as relações recíprocas entre o homem e o seu meio
moral, social e econômico. Nossa proposta conta, portanto, com a criação de espaços de lazer, de educação e de congregação

QL 16

comunitária. Abre a possibilidade para realização de concessões público-privadas visando a implementação de espaços físicos

Área Tipo 6d
Praça de acesso
Terminal intermodal (TIL)
Wetlands
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

ASA NORTE

que possam gerar receita financeira e, consequentemente, viabilizar a implementação do projeto. Serão exemplos disto,
o museu do cerrado, o aquário de brasília, a escola náutica, o cinema flutuante, as estações intermodais com espaço para
serviços e comércio, a criação de parques de diversões e centros de esportes.
No cerne da sua estrutura o nosso projeto atuará como instrumento de preservação e de recuperação da biodiversidade

E

14

A3

QL 15

UNB

da orla, hoje em dia já muito enfraquecida. Neste sentido, para evitar que os impactos causados após a implementação do
Masterplan comprometam ainda mais o equilíbrio ambiental em função do aumento do número de usuários e embarcações,
sugerimos, por exemplo, a criação de bolsões ecológicos e parques naturais, a preservação de matas ciliares, a reestruturação
da vegetação do cerrado, a recuperação do solo e a implementação de estratégias de redução da poluição hídrica.
Fatores específicos, técnicos e conjunturais unem-se ainda para formar a caracterização completa do problema. É preciso
considerar, por exemplo, que atualmente o programa Orla Livre é considerado por alguns como o mais importante processo
civilizatório em curso no Distrito Federal. A Orla desimpedida é um fato concreto, que ressoa veementemente contra o que
foi chamado de patrimonialismo atávico - uma espécie de vício sociológico que nos persegue ao longo da história. Nesta

PARANOÁ

Comércio e
Serviços

Área Tipo 17
Praça de acesso
Área de pouso de balonismo
Cinema flutuante
Praça de eventos
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

ML 10

TIL

E

lógica, a Orla Livre forçará a população brasiliense (e já o vem fazendo) a revisar seus conceitos mais profundos no tocante às

17

18b

relações público-privadas que ocorrem entre os cidadãos. Ensinará às gerações atuais e deixará como herança àquelas de
amanhã, regras mais claras e mais equânimes de convívio em comunidade. Para tanto, por exemplo, nosso projeto sugere a
possibilidade da criação de parques público-privados nas áreas entre terrenos das QL, hoje espaços públicos indevidamente
ocupados, mas que poderão servir futuramente como conexão direta ao lago. Prevê ainda a criação de praças de acesso em
cada ponto de conexão sugerido no programa do termo de referência do concurso. Ao mesmo tempo, propõe estratégias de
proteção, segurança e privacidade daqueles proprietários que possuem lotes em frente ao lago, criando o que denominamos de

ML 11

muro enterrado ou “muro ha-ha” (tem este nome em função da surpresa positiva que poderá causar).

E

E

Nesta análise não se pode negligenciar também, a função pragmática que o Lago Paranoá poderá ter no cotidiano da

9

população. No âmbito da mobilidade urbana, o espelho d’água é atualmente um espaço público subutilizado e que pouco

E

11c

contribui para as logísticas de idas e vindas dos habitantes. Isto mudará após a implementação do Master Plan, mesmo que
se constitua em uma ação de longo prazo. Nossa proposta prevê a criação de linhas lacustres de transporte e de Terminais

TIL

Intermodais do Lago (TIL), bem como a ampliação da rede de mobilidade ativa. Para otimizar a conectividade destas redes,

ML 13

Complexo
Cultural

sugerimos o uso de embarcações de transporte coletivo, barco-táxis, barco-ônibus e sua integração com a malha terrestre
existente.
Há que se considerar ainda, que a Orla se transformará em força catalisadora para o turismo e economia do Distrito Federal.

Área Tipo 11c
Praça de acesso
Praia
Calçadão multiuso
Abrigo de sol e chuva
Sanitários e vestiários

Após a implantação do Master Plan, a cidade de Brasília certamente acrescentará ao seu status de Patrimônio da Humanidade
o título de uma das cidades brasileiras com maior potencial turístico nacional. O turismo na Orla será uma peça fundamental
para o aumento da independência financeira do Distrito Federal que hoje, sem grande parque industrial ou produtivo, ainda se
encontra parcialmente atrelado aos repasses federais de recursos financeiros. A nossa proposta sugere a criação de uma rede

Área Tipo 9
Praça de acesso
Terminal Intermodal (TIL)
Concha Acústica
Escola de Artes
Pavilhão da Bienal

ALVORADA

16b

VILA PLANALTO

de transporte terrestre e aquática exclusivamente dedicada ao turismo, com veículos, terminais e linhas de circulação próprias.

E

Concebemos o desenvolvimento de marinas, píeres e atracadouros voltados ao turismo aquático e aos esportes náuticos.

E

TIL

Propusemos a criação do Museu do Cerrado, da passarela flutuante junto à Ponte das Garças e do Aquário de Brasília, bem
como uma extensa rede de comércio e serviços de suporte para os usuários da Orla.
1d

Resta enfim procurar entender em quanto tempo todo este desafio será suplantado. Nossa proposta, neste aspecto, procura
apresentar sugestões realistas e factíveis de planejamento, projeto, implantação e gestão do Master Plan. O período inicial
proposto para consolidação do projeto é de aproximadamente oito anos, dividido em três fases distintas, como demonstrado nos
grafismos abaixo.

Área Tipo 1d
Praça de acesso
Ponte de pedestres
Deck e vegetação flutuante
Piers existentes
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

Área Tipo 16b
Praça de acesso
Terminal Intermodal (TIL)
Casas de pássaros
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

INAUGURAÇÃO
DE BRASÍLIA

E

MISSÃO CRULS

CONCURSO
DE BRASÍLIA

RELATÓRIO
BELCHER

PROJETO ORLA

BARRAGEM DO
LAGO PARANOÁ

DESOCUPAÇÃO
DA ORLA

MASTERPLAN
FASE 1

AÇÃO JUDICIAL
ORLA DO LAGO

MASTERPLAN
FASE 3

MASTERPLAN
FASE 2

1c

BRASÍLIA PATRIMÔNIO
MUNDIAL DA UNESCO

CONCURSO MASTERPLAN
ORLA LIVRE

Área Tipo 10
Estacionamento
Terminal Intermodal (TIL)
Bicicleta compartilhada
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

ORLA LIVRE
LAGO PARA TODOS

ASA SUL

Situação Atual

Fase 1

Projetos ativados ou em implantação

Ativação das áreas de detalhamento A1, A2 e A3 + rede lacustre

Área Tipo 8a
Praça de acesso
Quadra esportiva flutuante
Cinema flutuante
Sanitários e vestiários
Parquinho infantil

Parque vivencial

Área Tipo 11b
Estacionamento
Pier
Bicicleta compartilhada
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

Área Tipo 11a
Estacionamento
Decks
Bicicleta compartilhada
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

QL 28

Área Tipo 12
Praça de acesso
Praia
Piscina flutuante
Marina
Sanitários e vestiários
Parquinho infantil

TIL

Área Tipo 1c
Praça de acesso
Ponte de pedestres
Deck
Muro “Ha-Ha”
Casas de pássaros
Mirante
Abrigo de sol e chuva
Sanitários

ALTIPLANO LESTE

E

E

5

10

11b

11a

E

E

E

E

Deck Norte

12
1b

Prainha
E

E

8a
E

A3

Área Tipo 7b
Estacionamento
Bicicleta compartilhada
Abrigo de sol e chuva
Sanitários
Quiosques
Restaurantes

Concha Acústica
Ermida

LEGENDA
QL 26

4

3a

MUSEU

Área Tipo 1b
Praça de acesso
Deck e vegetação flutuante
Wetlands
Muro “Ha-Ha”
Casas de pássaros
Abrigo de sol e chuva
Sanitários
Ponte de pedestres

E

E
E

7b
Prainha dos Orixás

1a

Península

QL 10

A1

CULTURAL / EDUCACIONAL

QL 12
MUSEU

Deck Sul

QL 24

A2
Áreas ativadas
Transporte Lacustre

Áreas ativadas

Fase 2

Fase 3

Aumento de áreas ativadas e da rede lacustre + ativação de corredores verdes

Consolidação

A1

IO

3b

R
UÁ
AQ
TIL

6a

7a
A1 - Área de Detalhamento
E

E

5a

E

QL 08
2

QL 06

Área Tipo 4, 6a e 7a
Praças de acesso
Sanitários e vestiários
Parquinho infantil
Calçadão multiuso
Museu do Cerrado
Muros “Ha-Ha”
Praia
Marina
Terminal Intermodal (TIL)
Etacionamento subterrâneo
Parque de Diversões
Aquário
Abrigo de sol e chuva
ParCão

Área Tipo 13
Edifícios comerciais e de seviços
Praça de acesso
Sanitários e vestiários
Quadras esportivas em áreas
degradadas
Piers existentes conectados
por decks
Ponte de pedestres
Muros “Ha-Ha”

E

A2

13

Área Tipo 15
Praça de acesso
Terminal Intermodal (TIL)

QL 14

ESCOLA

QL 20
E

QL 04

Área Tipo 2
Praça de acesso
Sanitários e vestiários
Abrigo de sol e chuva
Fitorremediação

CONDOMÍNIOS
JARDIM BOTÂNICO

18a
QL 16
SMDB

Vale concluir que o projeto do Masterplan será o arcabouço geral para grandes mudanças, mas terá obviamente que ser
alterado, flexibilizado e ajustado com o correr do tempo. Deste modo, para permitir o diálogo amplo e aberto com as entidades
que serão responsáveis pelo desenvolvimento e implantação deste plano diretor, nossa proposta abordou uma variada gama

QL 18

QL 02

de diretrizes de projeto, como segue: Ecologia, Conectividades entre Espécies, Melhorias e Preservação do Solo, Melhorias
e Preservação Hídrica, Aumento da Biodiversidade, Paisagismo, Comunicação Visual, Mobilidade Urbana, Integração Social

Área Tipo 18a
Trilhas existentes
Reflorestamento
Casas de Pássaros
Mirante
Abrigo de sol e chuva
Pontes de pedestres

e Gestão Financeira do Master Plan. É com esta abordagem abrangente que pretendemos contribuir para uma Orla Livre e
democrática, retomando o Legado que nos foi deixado e que é de todos os brasilienses.

Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ

Masterplan - Planta Baixa
0

500m

1km

2km

Escola Náutica

Percurso Turístico

Quadra Poliesportiva Flutuante

Escola Parque

Ponto de Esportes Aquáticos

Escola Ensino Médio

Ponto de Mergulho com Cilindro

Aquário

Pista de Skate

Lotes para Edificações Futuras

Paredão de Escalada

Torre de Observação de Pássaros

Escola de Natação

Ilha de Observação de Pássaros

Quadra Poliesportiva

Capela da Ermida Dom Bosco

EQUIPAMENTOS

COMPONENTES AMBIENTAIS

Praças de Acesso

Wetlands para Águas Pluviais

Estação Lacustre

Reflorestamento de Cerrado

SMDB

Estacionamento subterrâneo
Marina
Sanitários e vestiários
Escola Parque
Escola Classe
Escola Náutica
Piers existentes
Trilha ecológica elevada

Ilha de Contemplação

Cinema Flutuante

Bolsão de Vegetação Aromática

A2 - Área de Detalhamento

ESCOLA

Áreas ativadas
Conectores Ecológicos
Transporte Lacustre

QL 22

15

ParCão

Museu do Cerrado

Conectores Verdes

TIL

E

Áreas ativadas
Conectores Ecológicos
Transporte Lacustre

Área Tipo 1a
Praça de acesso
Calçadão Multiuso
Museu Nelson Mandela
Ponte de pedestres
Trilha ecológica elevada
Wetlands
Vegetação flutuante
Muro “Ha-Ha”
Casas de Pássaros
Abrigo de Sol e Chuva
Sanitários

Escola de Artes

Estação Intermodal
Estacionamento

E

E

Ponto de Bicicletas compartilhadas

Bolsões de Fitorremediação

Abrigo de Sol & Chuva

Bolsões de Vegetação Flutuante

Deck

Jardins de Cerrado

Pavilhão para Feiras e Eventos

Arquibancadas Naturais

Piers

Borda Serrilhada

Ponto de Barco-Taxi

Ilha de preenchimento

Ponto de Ônibus

Mata de Galeria

Ponto do Barco Restaurante

Bolsões de Palmeiras

Equipamentos Técnicos

Casa de Pássaros

Muros “Ha-ha”

ESPORTES / LAZER

Dança das Águas

Ponto de Aluguel de Caiaque

WC Público

Redários

Quiosque para Comércio

Praia

Restaurante

Parque de Diversões

Calçada

Parquinho Infantil

Calçadão

Ponto de Encontro Comunitário (PEC)

Trilha

Pontos de Encontro

Ciclovia

Piscina Flutuante

Passarela Flutuante

Praça de Eventos

Ponte de Pedestres

Mirante

Trilha Ecológica Elevada

Área de Pouso de Balonismo

Marina

DIRETRIZES DE PROJETO
Princípios Gerais

Interação
entre Espécies
DIRETRIZES

Melhoria e Preservação do Solo

Melhoria e Preservação Hídrica

O Problema

Deslocamentos

Características do solo

Rede Hídrica Existente

ecológicos verdes e uma extensa rede aquática de tributários,

Paranoá, impedindo que grande parte da população possa usufruir de boa mobilidade física, social e inclusive econômica.

córregos e riachos, forma uma área propícia à mobilidade de

grande parte desmatadas, e cuja composição do solo

Simultaneamente, do ponto de vista ecológico, levando em conta as atuais taxas de desmatamento, o habitat natural da região,

pessoas, animais e espécies vegetais. A ativação da Orla do

consequentemente foi afetada. A maior parte desta área é

o Cerrado, poderá ser praticamente dizimado até 2040 levando consigo mais de 11.000 espécies de plantas (45% que só

Lago Paranoá depende fortemente da valorização desta rede

constituída de Cambissolo Háplico, com fertilidade natural

Latossolo Vermelho Amarelo-LVA

existem no cerrado), 199 espécies de mamíferos e 837 espécies de aves. Dentro deste contexto encontra-se o Lago Paranoá e as

“verde e azul”. Nossa proposta prevê a reabilitação da flora

variável, relevo com declives acentuados em alguns pontos,

Gleisolo Háplico - GX

espécies animais (terrestres, aquáticas, aéreas) e vegetais que coabitam, com os seres humanos, seu entorno.

destes locais e a preservação dos leitos aquíferos.

pequena profundidade e a ocorrência de pedras na massa do

Deslocamento Local

acesso à orla do lago?

A nível local a nossa proposta de Masterplan propiciará a
mobilidade das espécies coabitantes do lago (pessoas, plantas,

As respostas:

1

Equidade e Ecologia

2

animais terrestres e aquáticos) ativando os corredores

3

ecológicos existentes, tais como, Áreas de Relevante Interesse
6

uma ecologia de redes conectadas para pessoas, plantas e animais. Propiciar trânsito e infraestrutura entre o anel
DesignCultivar
Principles
viário da Orla e a áreas de proximidade lacustre. Restabelecer o habitats nativos de cerrado. Criar acesso igualitário ao lago.

4

Distribuir atratores e atividades de maneira eqüitativa para as diversas espécies coabitantes do ecossistema local.

5

Create
Create Mobility
Mobility
Create
Mobility
People
Pessoas
People
People

Flora
Flora
Flora
Flora
1
1
1

Identificar as
áreasareas
que jáalready
possuem
infraestruturas
sociais,or
have
social, physical,
Many

região do Lago Sul; Taquari, Gerivá e Palha, na região do Lago

1. ARIE do Bosque, 2. PE da Península Sul, 3. PU Parque Vivencial do Anfiteatro
Natural do Lago Sul, 4. Área II de Detalhamento do Masterplan, 5. PE da Garça

espelho d´água. Nossa proposta do Masterplan para o Lago

Neossolo Quartzarênico -RQ

Paranoá prevê a adoção de medidas de melhoria e prevenção

Plintossolo Pétrico - FF

para manutenção da qualidade hídrica do lago .

2. Equally
Equally for
for people,
people, fauna,
fauna, and
and flora
flora
2.
and
flora
3.
3. Primarily
Primarily for
for fauna
fauna and
and flora
flora
3.
Primarily
for
fauna
and
flora

Cultivo de Sobreposições - “Ecotonalidades”

people,
fauna,
and flora
flora
in different
different
Converge
Convergir Pessoas,
Flora
e Fauna
em direções
diferentes
e
people,
fauna,
and
in
Converge

Converge people, fauna, and flora in different
mutually
beneficial
ways
and
maintain
connections
mutually
beneficial
ways
and entre
maintain
connections
mutuamentemutually
benéficas,beneficial
mantendo asways
conexões
os nósconnections
de
and
maintain
between
nodes.
between
nodes.
between nodes.

People
People
Pessoas
People
Fauna
Fauna
Fauna
Fauna
Flora
Flora
Flora
Flora

B
B
B

C
C
C

Identificar as tipologias de usuários para cada área.

Provocar a confluência de usos.

Entender usuários como coadjuvantes no ecossistema.

Estudar o cruzamentos de fluxos.
Controlar e filtrar a convergência aos nós.

ÁREA 3

Concept - Paths and Nodes

Borda Serrilhada

Borda atual

instalação de decks e muretas, que diminuem drasticamente
as possibilidades de abrigo para a biodiversidade animal e
vegetal. Nossa proposta sugere intervenções pontuais na
geometria das bordas, gerando formas mais variadas, que
possam aumentar a diversificação ecológica.

Variantes

principalmente as áreas publicas ocupadas indevidamente pelos terrenos de ponta de picolé (últimas casas dos conjuntos),
ETE Norte

e perdido suas características originais. Para as áreas de
impacto mais evidente é prevista a adição de uma nova

a utilização de espécies nativas. A base fundamental para a

e coabitação pacífica.

definição destas espécies no o controle da erosão decorre

já se encontra degradado.

Recuperação Ambiental das Margens do Lago

inclusive, cursos de água foram assoreados e precisam de recuperação, como por exemplo a região do Córrego do Cocho.

intervenções estratégicas nos corredores verdes existentes. A
Áreas Assoreadas

Reconexão

e ciclistas, que respeitem a vida silvestre existente e se
Cultivar os corredores
verdes, para promover a
mobilidade de animais
e pessoas da região até
o lago.

e emprego.

Recuperação de Riachos e Zonas Úmidas

As reentrâncias aumentam o comprimento linear da margem e contribuem para

chuva e funcionar como biofiltros poderosos (wetlands) e ainda

a melhoria da biodiversidade, compondo habitats ecologicamente mais ricos.

esteticamente agradáveis. O caminho da água da chuva pode
ser filtrado primeiro através de juncos, gramas altas e capins,

Ilhas por Adição de Sedimento

visando remover os principais poluentes, sedimentos e sólidos

Nas áreas de baixa batimetria ilhas sedimentares serão criadas ao longo do

suspensos. Jardins com extratos herbáceos graminosos

tempo por processo natural de deposição, contribuindo para a formação de áreas

e formações campestres de cerrado serão utilizados para

de interesses para animais, pássaros e peixes.

servir também de abrigo à fauna silvestre e atingir objetivos

Ilhas Artificiais

estéticos muito além da forma como atualmente as regiões
Wetlands

circundantes do lago são estruturadas.

formação de bolsões ecológicos. Poderão ficar distantes umas das outras entre 3

Considerando o aumento da frota naval após a implantação
do Masterplan, nossa proposta prevê postos de fiscalização

um redutor de velocidade das águas que correm por sob o

e controle para que proprietários de barcos (privados ou de

relevo natural. Zonas desmatadas perdem suas “presilhas” e

transporte público) possam reduzir os impactos adversos

“guarda-chuvas” e a situação se agrava quando a vegetação

nas águas do lago. Medidas simples podem ser usadas para

rasteira também é eliminada e a velocidade das águas sobre

impedir que produtos de limpeza, combustível, lubrificantes

o terreno aumenta. As consequências são erosão e arraste

e resíduos de vasos sanitários das embarcações invadam a

de material terroso que ocasiona o assoreamento do lago.

água, tais como: A) Oficinas para inspeção e ações preventivas

Concectividade Área Verde | Bordas

Nosso projeto pretende preservar as matas ciliares de

de manutenção de barcos, como atividades de reparos

As áreas verdes públicas constitutem as bordas do Lago.

córregos e riachos promovendo intervenção mínima nestas

regulares de motores, que podem evitar vazamentos no porão

Nosso projeto pretende intervir nas bordas do lago, de modo

zonas. A criação de passarelas ecológicas elevadas permitirá

e nas áreas de maquinário; B) Áreas de coleta seletiva de

a aumentar os níveis de diversificação ecológica, colaborando

o transito de pedestres na face superior e a travessia de

resíduos nas marinas e piers, com recipientes separados

animas por baixo das estruturas. A presença controlada

para lixo comum, materiais recicláveis e materiais tóxico-

do ser humano nestes ambientes fomentará a educação

poluentes (serviços de coleta de óleo usado e filtro de óleo), e

ambiental e promoverá melhores níveis de conservação. Áreas

C) parcerias público privadas para a aquisição de embarcações

abandonadas tendem a sofrer despejo de lixo e resíduos, ou

de coleta de resíduos / derramamento de óleo / controle de

vizinhança ao espelho d’água.
Animais

Cultivar as áreas verdes
públicas entre lotes, para
promover a mobilidade
de animais e pessoas da
vizinhança até o lago.

com a interação entre as diversas espécies cohabitantes do
ecossistema local.

Intervir nas bordas do lago
de modo a criar bolsões de
atividades e biodiversidade
para plantas, animais e
pessoas.

desmatamento criminoso.

Ilhas artificiais (que podem ser produzidas com os rezíduos oriundos do processo
de “cortar e encher” utlizado na modificação das bordas) contribuirão para a

“guada-chuvas” do solo e a vegetação em geral age como

comunitárias de convívio possibilitando a conexão da

Criar bolsões ecológicos

Diretrizes de Variação Geométrica das Bordas

Bolsão Ecológico

sol e ao ar podem substituir as galerias enterradas de água de

funcionam como “presilhas” do solo, as árvores agem como

da região dos lagos sul e norte, para que gerem oportunidades

Modificar

poucas espécies e falta de habitat para peixes, invertebrados e plantas aquáticas.

Os vegetais, não importando seu tamanho, tem raízes que

intermediária do Masterplan, visa conscientizar os moradores

MÉTODO “ CORTAR E ENCHER “

Margem Plana e Homogênea (a transformar)

Construção de Postos Locais para Prevenção de Poluição Oriunda de Embarcações

existentes entre lotes. Esta ação, a ser implantada na fase

PELA ÁGUA

aquáticos. Além disto, a colheita do excedente de plantas

Preservação de Matas Ciliares

Parques locais serão criados nas áreas verdes públicas

POR TERRA

A iluminação natural dos corpos de água e sua exposição ao

As conexões entre escala Regional e Lago serão realizadas por

oportunidades e espaços de coabitação.

estruturas é muito dinâmico, e o sistema necessitará de

ETAPA 2 - Cortar e encher a
margem para criar bolsões
ecológicos em frente aos lotes
privados.

ETAPA 1 - Estender a
geometria dos conectores
verdes (jardins entre lotes)

As bordas do lago apresentam atualmente baixos níveis de biodiversidade,

áreas de interesse do projeto apresentam em geral áreas desmatadas em função da ocupação irregular. Em alguns casos,

mobilidade ativa em direção ao Lago. Serão criados acessos,

terrestres gera alto impacto e piora as condições do solo que

ainda inexplorado no Distrito Federal, que poderá gerar renda
Áreas preferenciais para vegetação flutuante aquática

Concectividade Região I Lago

mesclem às matas ciliares, contribuirá para o aumento da

e suportes aquáticos uma vez que o uso de maquinários

proximidades das ETE sul e norte. O funcionamento destas

aquáticas é um benefício adicional com potencial econômico

Nossa proposta de masterplan tem como uma das premissas a recuperação arborística e morfológica das bordas do lago. As

Restauração do Cerrado

movimento de terra deverá ser feito sempre por meios

sensibilidade à propagação em águas servidas nas

condições favoráveis para a base alimentar nos ecossistemas
ETE Sul

no solo, o que poderá auxiliar na redução da erosão.

Campo Deteriorado

controlado e não invasivo. Qualquer tipo de escavação ou

naturais (leitos cultivados) com plantas aquáticas com

de retirar da água nutrientes e substâncias tóxicas , dando

radiculares que melhoram a capacidade de infiltração da água

criação de calçamentos ecológicos elevados, para pedestres

pouco biodiversificadas deve ser realizada de modo bastante

O projeto prevê a instalação de filtros biológicos e tanques

que plantas despoluidoras são sugeridas pela sua capacidade

de nutrientes e a capacidade de absorção e possibilitar a

espaços de preservação que propiciem o encontro de espécies

A intervenção nos locais em que o lago apresenta bordas

ajustes até atingir o ideal de fluxo contínuo, mas vale ressaltar

camada de solo húmico, com o intuito de melhorar a presença

ser restaurada. Nosso projeto de paisagismo prevê sobretudo

Método de Intervenção na Geometria das Bordas

Instalação de tanques naturais de espécies aquáticas para despoluição

mas também para reduzir as áreas de encharcamento e inundações. O solo existente em algumas das áreas de intervenção,

áreas verdes públicas e dos corredores ecológicos, gerando

Concectividade Vizinhança | Lago

Conceito de Caminhos e Nós

ÁREA 2

Melhoria das taxas de infiltração dos solos
Melhorar a taxa de infiltração de água do solo existente é fundamental, não apenas para otimizar processos de filtração,

manutenção saudável da nova cobertura vegetal de cerrado, a

Conectividades

A
A
A

suas penínsulas e promontórios vem sendo agravada pela

Diretrizes para controle da qualidade da água

Sistemas Radiculares

Flora
Flora
Flora
Flora

Cultivate Productive
Productive Overlaps (Ecotones)
(Ecotones)
Cultivate
Cultivate Productive Overlaps
Overlaps (Ecotones)

A.Principalmente para pessoas
B.Igualmente para Pessoas, Fauna e Flora
C.Principalmente para Fauna e Flora

Diretrizes de prevenção contra Assoreamento e Erosão

Na escala residencial nossa proposta prevê ativação das

3
3
3

Fauna
Fauna
Fauna
Fauna

1.Principalmente para pessoas
2.Igualmente
Pessoas,for
Fauna
e Flora
1.para
Primarily
people
1.
for
1. Primarily
Primarily
fore people
people
3.Principalmente
para Fauna
Flora fauna,
2. Equally
for people,

confluência.

2
2
2

um contorno de curvas suaves. As condições de algumas de

Norte; além das áreas que contribuem diretamente com o

Corpos dágua

exigirão tratamento específico por terem sido modificados

Pessoas
People
People
People

have social,
social, physical,
physical, or
or
Many areas
areas already
already have
Many
biological
infrastructure
to
físicas e biológicas
adequadas
a diferentessuited
identidades.
biological
infrastructure
suited
to different
different
biological
infrastructure
suited
to
different
identities.
Examples
listed
and
illustrated:
identities.
identities. Examples
Examples listed
listed and
and illustrated:
illustrated:

Flora

Latossolo Vermelho-LV

do fato de que essas plantas possuem grandes sistemas

Start With
With What’s
There
Start
There
Aproveitamento
das Facilidades
Existentes
Start With What’s
What’s
There

Espécies Aquáticas

Urbanos - PU.

Deslocamento Residencial

Fauna
Fauna
Fauna
Fauna

Mobilizar e transitar.

Pássaros e Insetos

ecológico - ARIE, Parques Ecológicos - PE e Parques Vivenciais

Branca, 6. PE Canjerana.

Conectar habitats e atrativos existentes.

ÁREA 1

com o lago, como Cabeça de Veado, Canjerana e Antas, na

tipo de solo para melhorar a infiltração da água das chuvas.

Como o Master Plan do Lago Paranoá poderá gerar mobilidade para as pessoas, plantas e animais de Brasília e propiciar

Pessoas

Cambissolo Háplico - CX

paisagístico, a recuperação e as correções necessárias a este

space, opportunity,and
transit
Access
Criação de
Mobilidade
Access
space, opportunity,and
opportunity,and transit
transit
Access space,
Connect existing
existing habitats
habitats and
and attractors
attractors
Connect
Ciar acesso,Connect
oportunidades
e espaços
de coabitação.
existing
habitats
and attractors

Lago Paranoá são geralmente uniformes e configuradas por

drenagens de pequenos córregos que contribuem diretamente

solo. É importante prever, antes da implantação do projeto

A pergunta?

quando a paisagem natural sofre variações. As bordas do

288,62 Km e é constituída pelo Lago Paranoá, pelas áreas de

Vegetação

consequência, a distribuição desigual de infra-estrutura urbana dificulta o acesso à recreação e ao lazer relacionados ao Lago

da quase totalidade das áreas públicas, que foram em

A unidade hidrográfica do Lago Paranoá ocupa uma área de

Comprimento

ao Lago Paranoá teve como resultado a ocupação irregular

Habitat

A região do entorno do Lago Paranoá, formada por bolsões

Refúgio

teve efeitos drásticos no aumento da desigualdade social e no desequilíbrio ecológico, ambos ainda persistentes. Como

Biodiversidade

Deslocamento Regional

Geometria das Bordas Lacustres
O aumento da biodiversidade ecológica pode ser esperado

Quantidade +

Brasília, a cidade projetada, metrópole com 4,4 milhões de habitantes. Seu crescimento ininterrupto, desde a fundação,

O crescimento populacional da área urbana circundante

Aumento da Biodiversidade

Matas Ciliares

poluição.

a 6 metros, garantindo com o tempo a ocupação por animais.

Transformação Ecológica das Bordas
As bordas existentes mais comuns (lisa, de contenção e de pier) serão transformadas visando o aumento da biodiversidade.
Borda Lisa

Borda Wetland ou Bolsão Ecológico

Postos de Oficinas para Inspeção
Postos de Coleta Seletiva de Resíduos

Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ

Borda de Contenção (mureta)

Borda Regenerada

Pier Existente

Borda “Hotel de Peixes”

DIRETRIZES DE PROJETO
Paisagismo, Flora e Fauna

Comunicação Visual

Mobilidade Urbana

Integração Social

Gestão Financeira do Master Plan

Sazonalidade do Cerrado como Elemento de Desenho

Princípios

Rede de Transportes - Existente e Planejada

Público Alvo

Modelo Circular de Desenvolvimento

Níveis de Relação e Escalas

A rede de mobilidade terrestre de BRT, Metrô e VLT foi analisada como base informativa para nossa proposta. O programa

A área metropolitana de Brasília possui um total de

Nossa equipe propõe um modelo circular de desenvolvimento,

transformação natural das plantas entre as estações seca e chuvosa criando um ciclo contínuo de trocas entre tonalidades

A Comunicação visual proposta por nossa equipe para a Orla Livre deverá ser executada em 2 escalas (URBANA, e GRÁFICA) e

“verdes”, “douradas” e eflorescências que servirá de atrativo para o usuário ao longo das diferentes estações do ano.

em 3 níveis de relação com o usuário (CIDADE, ORLA e LAGO). A nível de “Cidade” entendemos aquelas relações que ocorrerão

Circula Brasília do GDF prevê instalações como abaixo demonstrado.

aproximadamente quatro milhões de habitantes. A Orla Livre,
À Planaltina

em toda a região de circulação urbana, incluindo as vias de acesso e sua ligação com as áreas verdes das margens do lago. A

propostas no concurso Orla Livre. Por fim, a nivel de “Lago” entendemos as atividades que acontecerão no espelho d´água.

TRF

Adequação à Identidade de Brasília

Aeroporto

utilizado na cidade, tanto em função de seu valor e qualidade de desenho quanto à conhecida simplicidade e baixo custo de

Terminais existentes

execução. Faremos uso portanto, na nossa comunicação, desta premissa, propondo apenas a inserção no sistema existente de
Riacho Fundo II

nova paleta de cores, destinada exclusivamente à identificação da orla.

Elementos Gráficos Geradores
Paleta Cromática
A paleta cromática foi derivada do atual logotipo da Orla

Para recompor a Orla pretendemos restabelecer quatro das formações tipicas do Cerrado: florestais, campestres, palmeirais

Livre. As três cores (azul/água, verde/orla e laranja/ cidade)

e savânicas, que serão distribuidas ao longo da Orla, gerando atrativos e um sistema de gestão logística de baixo custo

constituem a base do sistema.

Emblema Orla Livre
O Emblema Orla Livre servirá para identificar todas as placas,
materiais publicitários, veículos, constituindo-se na principal

espécies herbáceas, e presença de algumas espécies arbustivas e subarbustivas.

peça de identidade corporativa do programa.

Tradicionalmente, tais espécies não são encontradas comercialmente, mas o

VERDE
43% Ciano
0% Magenta
79% Amarelo
0% Preto

LO

de embarcações que servirão à população para atividades de

famílias

e ORLA (barco-taxis e barcos privativos). Por fim há previsão

Linha 1 EXPRESS
Linha 2 SUL-NORTE
Linha 3 ORLA

Achyrocline satureioides; Aldama bracteata; Bauhinia dumosa; Calea fruticosa;

os pontos turísticos e monumentos da cidade, às áreas de

Chresta exsucca; Chromolaena stachyophylla; Hyptis dictyodea; Lepidaploa aurea;

intervenção da Orla Livre e os complexos hoteleiros da cidade.

Mimosa spp.; Vochysia pumila.

7

1. Memorial JK, 2. Estádio, 3. Centro Convenções, 4.
Clube Choro, 5. Torre de TV, 6. Teatro Nacional, 7. Museu

CCBB, 16. Pontão do Lago Sul, 17. Igrejinha, 18. Deck

Livre, 25. Ermida.

QL 7

MI 5

EQL 11/13

MI 7

EQL 12/14

EQL 13/15

alata; Eugenia dysenterica; Handroanthus ochraceus; Magonia pubescens; Mimosa
claussenii; Parkia platycephala; Tabebuia roseoalba; Tachigali aurea; Zeypheria

25

Senna alata; Vernonanthura polyanthe.

QL 10 1/2

QL 22
QL 20

20

para a Orla Livre, áreas compostas separadamente pelas guerobas (Syagrus

(conectores verdes).

QL 24

concreto drenante

vegetação

madeira

mobiliario urbano

QL 20

Pontos de Aluguel de Biciletas

passar aqui? É

poucos...

naturais, respeitando a integridade do conjunto. As placas não devem competir em importância com os sítios a que se

oferecidos ao longo da orla (carros, táxis, bicicletas, barcos

com a formação de dossel contínuo. Atualmente, já existe uma lista considerável

destinam. As placas destinadas ao Projeto Orla Livre seguirão as regras do Guia Brasileiro de Sinalização Turística, do Código

privados, barco-táxis, barco-ônibus, canoas, caiaques e

de árvores nativas do cerrado características dessa formação disponíveis

de Trânsito Brasileiro (CTB), do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do Manual de Sinalização de Brasília.

pranchas). O acesso do pedestre à Orla se dará, nas fases

Os habitantes são beneficiados economicamente através da valorização do solo, e socialmente através da adequação
do espaço público existente

sugere a introdução de sub-bosques compostos por plantas adaptadas à sombra

existentes nas áreas de intervenção. Com o tempo, incentivo

e à meia-sombra. Entre as famílias botânicas com plantas nativas do Brasil que já

governamental e envolvimento comunitário nossa proposta

foram domesticadas e podem ser utilizadas na composição dessas massas vegetais

prevê a implantação de parques locais, entre terrenos, onde

estão: Bromeliaceae, Araceae, Marantaceae, Musaceae, Commelinaceaea. Espécies

hoje há ocupação de área publica. Estes “conectores verdes”

a

Grupo de Amigos

Ciclista

Aventura na trilh

Copaifera langsdorffii; Enterolobium contortisiliquum; Hymenaea courbaril; Inga

Terminais Lacustres

laurina; Jacaranda brasiliana; Sterculia striata; Tabebuia aurea; Tapirira guianensis;

Treino
na

ciclovia

Sinalização de Aesso

Executivos em Viagem

Tomar açaí com o time

orla
Show

Ver o por do sol

es

ersõ
e Div

Grupo de Adolescentes

ue d
Parq

via

l
ebo
fut

Atleta

EP

Amante da Natureza

o de

ã
rvaç

e
Obs

iliar

Pedalar até a outra
margem

L4

Nossa proposta prevê a instalação de árvores digitais ao longo da Orla Livre. Estas

atividades

para o local
Atividades
de trilhas e percursos

Benefícios Turísticos

Fontes de Receita
Nossa proposta contempla diversas tipologias de atividades, ditribuídas por faixas de receita, com segue:

$

via

aos usuários pontos de conexão digital WIFI, carregamento de celulares e entretenimento.

Receita financeira baixa
R$0 a R$1 milhão

v

Estacionamentos existentes

criação de um aplicativo APP específico da

Terminal Intermodal do Lago - TIL

Médio porte

Grande porte
com estacionamento subterrâneo
Médio porte

Pequeno porte

Pequeno porte

Grande porte

denominados de TIL. Os “til” serão microcentros de transporte, eventos comerciais, encontros culturais, esportes, feiras
temporárias, áreas de guarda de bicicletas e estacionamentos subterrâneos para veículos motores.
AMANHÃ = Conexões Ampliadas

Construção dos
calçadões multiuso
para trazer pessoas
para a orla

Trilhas ecológicas
elevadas e jardins de
chuva para melhorar a
infiltração

Piscinas
flutuantes para
a prática de
esportes

ler a história de Brasíla e da Orla, encontrar
Ilhas de
sedimentação
por ação da
correnteza

restaurantes conveniados, estudar as espécies

Mobiliário urbano junto
às calçadas novas e
existentes

Fontes de dança
das águas como
atrativo ao
entardecer

Ilhas de
preenchimento

Bordas serrilhadas
que aumentam a
biodiversidade e tem
pouca manutenção

Abrigos de sol e chuva
para prolongar a
permanência

Calçadas
flutuantes

da fauna e da flora existentes na Orla e
cadastrar-se para receber informações.

Revalidação da Demanda no Tempo

Trilha ecológica
suspensa

Parquinhos
infantis

serão localizados junto aos Terminais Intermodais Lacustres (TIL). O local é previsto para realização de atividades contínuas de

poderão atrair mais pessoas para explorar áreas específicas da

Construção das praças
de acesso para trazer
pessoas para a orla

veículos compartilhados (bicicletas e caiaques),

A interação social do usuário implica num sistema contínuo de revalidação. Postos de atendimento ao turismo e à população,

TIL

Indicação
de percurso
em trilhas
existentes

orla. No portal o usuário poderá contralar

os pontos de atratividade, fazer reservas de

Como elementos de unificação dos diferentes modais da orla previmos a instalação de Teminais Intermodais Lacustres,

INTERRUPÇÃO

Conexão de
piers existentes
a novos decks e
calçadas

Em complemento a esta ação sugerimos a

DB

P
ia E

HOJE = Conexões Interrompidas

pacotes turísticos específicos

estruturas poderão ser adquiridas pelo governo local por meio de PPP. Servirá a oferecer

Terminais Intermodais Lacustres - TIL

vista

Levar as crianças
para casa

Pausa para um mergulho

verdes e a degradação visual do ambiente natural. Para

trabalhar com grupos comunitários replantando o cerrado

APÓS IMPLANTAÇÃO DO MASTERPLAN
Experiência diferenciada,

Trilhas e

Voltar para a escola
de ônibus

Família multi geracional

eventos e serviços de restauração.

equipamentos urbanos
HOJE

programadas, mapas

Picnic na ilha de contemplação

de público e incorporarão também atividades como comérico,

integrado, atrativos, serviços,

Voltar para o barco
turístico

saro
pás

Encontro fam

DURANTE A IMPLANTAÇÃO
Transporte público

Ir ao Museu do Cerrado

Criação de Dispositivos de Interação Digital

como oportunidade para que ecologistas e paisagistas possam

Voltar para casa
de Uber

Visitar o Aquário

minimizada, evitando assim a impermeabilização de áreas

acesso de veículos. Estes terminais receberão grande afluxo

ARIE e dos Parques Ecológicos PE é proposta em nosso projeto

Jantar na orla

s

e priorizará outros modais. Nossa proposta de projeto

e 3, que por sua vez são conectadas diretamente por vias de

A recuperação das Áreas de Relevante Interesse Ambiental -

Ir ao cinema flutuante

Picnic

PN

Lacustres - TIL, localizados nas áreas de detalhamento 1, 2

e criando exposições de plantas nativas. Eventos ao ar livre

e

od

in
Tre

subterrâneas sejam criadas nos Terminais Intermodais

experiência

Reunião e jantar no barco restaurante

pe

Turistas

suprir a demanda de estacionamentos, propomos que áreas

Parques Lacustres

Voltar para o hotel de
barco-táxi

as

Calçadas Existentes
Calçadas Propostas

na superfície das áreas de intervenção da orla, deva ser

Mapa Interativo

beneficiando o Turismo.

Ir para a faculdade
de metrô

Almoçar na orla

Evento
na

A personalização da experiência do usuário está entre as principais estratégias propostas em nosso Master Plan. Com
experiências diferenciadas os usuários permanecerão mais tempo na Orla, investindo mais capital, gerando mais receita e

Voltar para casa de
carro

Caminhada à noite

considera, portanto, que a criação de estacionamentos

Indicação de Pontos em Parques

Singularidade da Experiência para Valorização do Turismo
Caminhar para casa

Grupo de Adultos

transporte diminuirá a necessidade de uso de automóveis
Tótem de Ponto de Encontro

O impacto ecológico positivo na região contribuirá para a conservação do meio ambiente, o aumento da biodiversidade, e
a melhoria da qualidade de vida do ser humano e incrementará o ciclo financeiro de geração de receita

Happy hour após o trabalho

Preparação do caiaque

Funcionários do Plano

ao longo das QL. A evolução de uma rede integrada de

A recuperação das Áreas de Cerrado e outras soluções adotadas para o aumento da biodiversidade contribuirão diretamente

flutu

Picnic na orla

A orla é atualmente servida de estacionamentos distribuídos

Fauna

cina

A captação dos ganhos de capital deve ser convertida em fonte de financiamento para a adequação e sustentabilidade
econômica dos espaços públicos que serão beneficiados com a intervenção

ante

Trilha pelas ilhas e pela orla

da orla

Entusiasta da água

Caminhar para o
trabalho

lago

a pis

ho n

Ban

Estacionamentos de Automóveis

Tibouchina spp.; Syagrus romanzoffiana.

r no

a
Rem

Ve
r

Conexões Lacustes

Os ganhos de capital surgem do aumento do valor do solo e dos imóveis privados, que recebem um impacto positivo
direto ou indireto derivado do desenvolvimento do projeto e melhorias na área

Caminhar até a casa de
um amigo

consolidarão a democratização da Orla Livre.

propostas: Anadenanthera colubrina; Cariniana estrellensis; Cecropia pachystachya;

Placa de Trânsito

Remar até o trabalho

Passeio no calçadão

Casal de Aposentados

iniciais da implantação do Master Plan, através dos pontos

comercialmente, como as demonstradas nas imagens ao lado. Nosso projeto

Soluções Agregadoras de Valor

Aumento do Ganho de Capital e Arrecadação

preços do solo (ganho de capital). O ganho será capturado pelo Governo mediante taxas e impostos.

rla

A formação florestal representa áreas com predominância de espécies arbóreas,

ZONAS DE INSTERSECÇÃO DE BENEFÍCIOS

e terrenos localizados em sua zona de influência imediata. Tais impactos motivam importantes incrementos nos produtos e nos

ao

a malha existente e conectar o pedestre aos diversos modais

Concessionária

Em decorrência das melhorias urbanísticas, ambientais e econômicas geradas pelo Master plan haverá valorização dos imóveis

on
oç

Formações Florestais

visível, legível e objetivo. O posicionamento das placas nunca deve interferir na visualização de monumentos ou paisagens

Moradores das QL

Moradores das QL

Estratégias para Geração de Receita

tão bonito que é para

m

A rede proposta de pedestres tem como objetivos, expandir

População

AGENTES E BENEFICIÁRIOS

Uma pena... um lago

Al

As placas interpretativas devem ser de fácil compreensão, ter linguagem concisa e não redundante. Seu conteúdo deve ser

invertebrados. A diversidade da fauna influenciará diretamente na manutenção da flora e no reequilíbrio ecológico.

População
Concessionária

Será que eu posso

Ciclovias Existentes
Ciclovias Propostas
Conexões Lacustes

Pedestres

para a retomada dos espaços verdes pelos animais da região, sejam eles mamíferos, peixes, anfíbios, répteis, aves, insetos,

Governo

21

Rede Turística Lacustre
Paradas Turisticas

Gráfica

oleareceae), babaçus (Attalea speciosa) e coqueiros exóticos (Cocos spp.)

por exemplo, pode viabilizar a implantação de uma parcela significativa do Master Plan e dos parques propostos em nosso projeto

A oferta de experiências da Orla deverá ser feita de acordo com o perfil do usuário, considerando as caraterísticas culturais e

permitido??

Terminais Lacustres
QL 16

após a liberação da faixa de 30 metros. A cobrança de taxa pela utilização destas áreas (sob regime de outorga de uso onerosa),

Governo

por aplicativo digital, exclusivo do projeto Orla Livre.

QL 08

de palmeira. Como interpretação paisagística dessa formação natural, propomos,

D. Cobrança de taxa pela utilização privada de áreas públicas:

19

QL 10

QL 14

feiras, eventos de esportes e cinema flutuante.
casa

Identificação do Perfil do Usuário e Oferta de Experiências

sistema de conexão intermodal e de um sitema de alugueis

QL 26

O Palmeiral é um tipo de formação savânica com predomínio de uma única espécie

música ao
vivo

socio-econômicas da população beneficiada.

de bicicletas e pequenas embarcações, que farão parte do

SCES E
QL 28

Palmeirais

restaurantes
e cafés

que fizemos também a previsão de terminais de aluguel

QL 32
SCES B
SCES C
SCES D

de maior porte.

estratégias multimodais de transporte. Importante ressaltar

SHTN
SCES A

glomerulatus; Fridericia platyphylla; Jacaranda ulei; Schizachyrium sanguineum;

esporte e
lazer

local e também àquela de áreas adjacentes, o uso efetivo das

EQL 15/16

montana. Espécies arbustívas propostas: Anacardium humile; Eremanthus

atividades
aquáticas

a integração Ativa + Lacustre, proporcionando à população

SCEN A

árvores digitais.

para que empresas “adotem” áreas específicas da Orla como resturantes e escola náutica, ou patrocinem eventos isolados como

terminais e linhas de transporte lacustre. Deste modo haverá

EQL 16

Entre R$ 500 mil e 5 milhões > Sugerimos adoção deste método, por exemplo, para a iluminação pública e a instalação das

C. Direito de uso do nome (Naming Rights)

de ciclovias em consonância com o posicionamento de

EQL 9/11

EQL 8/10

arbóreas propostas: Anacardium occidentale; Andira vermifuga; Annona coriacea;

18

Áreas Hoteleiras
Rede Turística Terrestre

A. Parcerias Público-Privadas

Entre R$ 10 e 20 milhões > Os naming rights agreements são contratos de direito empresarial que visam a propaganda do nome

Nosso projeto prevê a complementação da rede existente

MI 3

Bowdichia virgilioides; Campomanesia pubescens; Caryocar brasiliense; Dipteryx

13

14

Ciclovias

QL 5

SCEN B

Sul, 19. Area 1 Orla Livre, 20. Área 2 Orla Livre, 21 Jardim
Botânico, 22. Deck Norte, 23. Ruínas Unb ,24. Área 3 Orla

estrategicamente nas proximidades dos pontos de embarque e dos Terminais Intermodais Lacustres (TIL).

savânica já domesticadas e atualmente disponíveis comercialmente. Espécies

Pontos Turísticos

Métodos de Financiamento

referência do concurso em pauta demonstra a enorme ocupação de área pública ainda existente nos Lagos Sul e Norte, mesmo

16

Acústica, 13. Palácio Alvorada, 14, Clube dd Golfe, 15.

Nosso projeto prevê a criação de praças públicas de acesso (marcos urbanos) em diversos pontos da Orla, localizados

EQL 10/12

estacionamentos.

A PÉ

15

11. Praça três poderes e Palácio Planalto, 12. Concha

Urbana

11

8 9

Fase 3

Estudo relativo à ocupação irregular de área pública da orla do Lago Paranoá, realizado pela CLDF e constante no termo de

17

Nacional, 8. Cateral, 9. Itamaraty, 10. Congresso Nacional,

Escalas Informativas

10

Fase 2

OTIMIZAÇÃO DOS PROJETOS x REDUÇÃO DE CUSTOS

de uma empresa que adquire a propriedade de mercado para promover produtos e serviços. Pode ser utilizado em nosso projeto

grupos casais
de jovens

12

6

3 4

Fase 1

e governamentais nos processos de gestão e administração.

Ideal para o Museu do Cerrado, Áreas de Detalhamento 1, 2 e 3, Aquário de Brasília, Museu Nelson Mandela ou empreendimentos

2
5

5. Gestão: convocar, coordenar e alinhar os atores comunitários

Entre R$ 5 e 15 milhões > Pode ser formada por patrocinadores, estado, executores, investidores e representações da comunidade.

23
1

Efetividade

ganhos de capital / geração de receita.

a pé e conectados à rede multimodal de

turistas famílias

24

concessões, usos lucrativos dos espaços criados e capturas de

B. Concessão

atletas ecologistas

22

Custo

combinação entre injeção direta de capital do Estado,

todos estes caminhos serão percorridos

Aluguel pequnas embarcações

formada de veículos terrestres e aquáticos que conectem

FASES DE DESENVOLVIMENTO

do caminho. É importante mencionar que

transporte, reduzindo a necessidade de

Ponte futura

Trachypogon spicatus. Espécies propostas para as herbáceas e subarbustivas:

demonstradas ao lado. Seguem também representadas as árvores de formação

comer, fazer compras, e descansar ao longo

Amanhã = experiência de 5h de duração

Pontes existentes

rede própria para o turismo da Orla Livre. A rede deverá ser

EQL 4/6

e outras vias, com locais convidativos para

casa

atrações limitadas e difícil acesso

DE CARRO

devenvolvimento do Master Plan. Propomos que seja criada

contexto, por meio da ação humana, e que apresentam potencial paisagístico, estão,

na cidade através da melhoria das calçadas

casais

capins: Andropogon fastigiatus; Aristida riparia; Axonopus aureus; Echinolaena

de semeadura direta. Algumas das espécies que já vêm sendo introduzidas nesse

novas atrações e atividades propostas serão
ligadas a locais de interesse já existentes

inflexa; Loudetiopsis chrysothrix; Panicum campestre; Paspalum stellatum;

demonstrando com sucesso a possibilidade de introdução dessas plantas por meio

experiência do usuário e dos visitantes. As

ecologista

de postos de aluguel de pequenas embarcações (canoas,

Formações Savânicas

por

e gerar potenciais fontes de renda, a Orla

conectando as áreas circundantes do lago. São três as redes

O turismo será potente força motriz para a implantação e

Gestão

Fase 3

4. Implantação: Os processos de implantação poderão ocorrer

foi projetada para aumentar o tempo de

como modal de transporte diário, reduzindo percursos e

caiaques e stand up paddles).

FASE 3
Implantação

$

para execução dos projetos.

De modo a aumentar as opções de lazer

transporte e lazer. Entendemos que o lago deva ser utilizado

perspectivas de introdução no projeto da Orla Livre. Espécies propostas para os

estrato rasteiro das formações savânicas, projetos de restauração ecológica vêm

avançará prioritariamente na modelagem de concessões e

Melhoria da Experiência e Geração de Oportunidades comunitárias

Turística

arbustivas espalhadas sobre um estrato graminoso e herbáceo. Para compor o

> 330.000 ha

Hoje = experiência de 2h de duração

Plantas das famílias Asteraceae, Bignoniaceae e Fabaceae apresentam excelentes

A formação savânica designa áreas com presença de espécies arbóreas e

150.000 a 240.000 ha

A rede de mobilidade aquática de nosso projeto prevê o uso

da Orla. As cores de matriz e as setas (oriundas do sistema de brasília) complementam o conjunto informativo.

de dezenas, ou mesmo centenas, de outras espécies herbáceas e subarbustivas.

3. Captação de Recursos: o Governo do Distrito Federal

Estratégias para Gestão da Demanda Social

Nossa equipe criou diversos pictogramas para o programa, identificando cada uma das atividades que serão ofertadas ao longo

(tanto em viveiro quanto por meio de semeadura direta). O mesmo pode ser dito

60.000 a 150.000 ha

240.000 a 330.000 ha

Redes Propostas

usuários), SUL-NORTE (embarcaçoes para até 25 pessoas)

SO

UA
ÁG

workshops são algumas das estratégias necessárias.

FASE 2
Projeto

parcerias para a captação de recursos privados e parcerias

propostas, EXPRESS (barcos de grande porte para até 50

VARIANTES

SÍNTESE

Pictogramas e Setas

Cerrado conta com centenas de espécies com apelo ornamental e fácil reprodução

LARANJA
18% Ciano
78% Magenta
100% Amarelo
5% Preto

VEGETAÇÃO

A formação campestre refere-se a áreas com predominância de capins e outras

AZUL
56% Ciano
0% Magenta
5% Amarelo
0% Preto

< 60.000 ha

FASE 1
Planejamento

de cada período de governo.

Singularidade da Experiência

Formações Campestres

CIDADE

seus anseios. Melhoria da experiência, pesquisas de opinião,

la

operacional para o operador dos parques em função da resistência e sazonalidade das plantas.

ORLA

MODELO CIRCULAR

maneira que sejam incluídos dentro do plano de investimentos
DENSIDADE DEMOGRÁFICA

or

Restauração Ecológia e Fitofisionomias

LAGO

Captação de Recursos

ser precedida pelo desenvolvimento de projetos detalhados, de

TJM

Lacustre

ESTRATIFICAÇÃO

Implantação

2. Projetos: a implantação das várias fases do Masterplan deve

Terminais futuros

Ao Gama e Santa Maria

inter-órgãos,

Deverá ser feito antes de cada fase de implantação.

com envolvimento da população e em consonância com os

Rede existente BRT
Rede futura BRT
Rede existente Metrô
Rede futura Metrô
Rede futura VLT

TAS

ações

pessoas, por intermédio de estratégias que possam gerir

Plan. Os atrativos e atividades de lazer devem ser realizados

Por do Sol

urbana de brasília. Nossa idéia não é criar nova sistemática de comunicação, mas respeitar o consagrado desenho gráfico

Gestão

as

gestão e operação dos projetos estabelecidos pelo Masterplan.

na

CHUVA

compreende

necessárias ao ajuste do sistema para elaboração, construção,

as

SECA

Planejamento:

da comunidade que a circunda. A integração social destas

suas demandas é fator crucial para o sucesso do Master

RPP
Ceilândia Centro

Como princípio basal a nossa proposta de comunicação visual pretende adequar-se às características existentes da sinalização

1.

como ponto focal agregador de uma parcela importante

TAN

Projetos

Recursos, Implantação e Gestão.

sob a ótica da democratização dos espaços públicos, servirá

nível de “Orla” entendemos as relações de uso que ocorrerão na faixa verde pública, correspondente às zonas de intervenção

Planejamento

que encadeie atividades de Planejamento, Projeto, Captação de

ss
o

A sazonalidade do Cerrado é o ponto central de nossa proposta paisagística. Com esta abordagem pretendemos aproveitar a

Palmeiras do cerrado
e redário para
aumento do tempo de
permanência

Sistema de “wetlands”
para filtragem natural
dos sedimentos de
águas pluviais

Plantio de novas árvores
e reflorestamento com
espécies nativas

Ilhas de
observação de
pássaros

pesquisa de opinião e workshops de projeto para envolver a população nas decisões de adequação de demanda de público.

Orla. Enquanto isso, uma paisagem mais exuberante começará
a prosperar à medida que árvores nativas, gramíneas e outras

CHECK LIST FORÇA TAREFA

vegetações serão plantadas ao longo do tempo. A geometria
da borda do Lago pode ser transformada de modo a ter mais

Atualmente

Após Recuperação

EXPERIÊNCIA

ENVOLVENDO

UNIFORME

O AMBIENTE

movimento e gerar maior biodiversidade. Os parques lacustres
serão espaços de reconexão entre o ser humano e a natureza.

Oi, Eu sou (Nome) e represento a
Força Tarefa da Orla Livre. Estamos
fazendo esta pesquisa para rever o

Mapa de Atividades em Parques

Indicador de Atividades

Marcador de Distância para Corrida

futuro e o desenvolvimento da orla.
Posso ter um momento seu para

Sítio

Estrutura modular

Cobertura

Pátios

Variação

perguntar sobre sua percepção?

Estruturas de privacidade - Muros “Ha - Ha”

A identidade gráfica do projeto Orla Livre deverá igualmente ser aplicada sobre toda a frota terrestre e aquática de veículos,

Visite o nosso Website ou envie-nos

O “ha-ha” é um muro rebaixado que cria uma barreira

barco-taxis, barco-ônibus, micro-ônibus, caiaques e bicicletas para aluguel, exclusivos da Orla, que receberão o nome de

www.orlalivre.com.br

vertical sem interromper a visão da paisagem. A solução se

animais típicos da região para melhor empatia com a população.

constitui em escavar o relevo em sentido diagonal até que o

Muro Convencional

ouvidoria@orlalivre.com.br

Muro “Ha - Ha”

terreno encontre uma face vertical, tipicamente executada em
alvenaria ou pedra. Em nosso projeto os muros “ha-ha” serão

um email em:

ÔNIBUS CAPIVARA
Fauna

Flora

Pessoas

final de cada conjunto de lotes, fazendo clara divisão entre o
privado e público, garantindo inclusive que no futuro as áreas
verdes públicas da orla não sejam novamente retomadas de
modo irregular. Trata-se de um elemento capaz de solucionar,

2

De onde você veio?

3

Qual é a sua parte preferida da Orla?

4

O que você pensa que pode ser feito
para melhorar a Orla?

5

Com que frequência você vem aqui? É
a primeira vez?

6

Você pode, por favor, fornecer seu
EMAIL?

BARCO JACARÉ

Anfiteatro natural
para pequenos
espetáculos e aulas
ao ar livre

Instalação de
elementos de
requadro da
paisagem

$$

Implantação
de praias para
trazer pessoas
para a orla

Muros “Ha-Ha”
para privacidade
dos moradores e
demarcação da orla

Bebedouros,
sanitários e
vestiários pagos

Quiosques de apoio para
comércio e serviços para
prolongar a permanência

Comércio / Serviços

Atividades esportivas

plantio de espécies nativas, de modo a envolver a população na recuperação e manutenção da Orla.

Ilhas de contemplação
como opção de lazer
mais isolado e tranquilo

Pontes de pedestres
possibilitam a
conexão entre as
áreas da orla

Casas de pássaros

Receita financeira moderada
R$1 a R$5 milhão

Pontos de
bicicletas
compartilhadas

Para maior interação social, sugerimos a organização de multirões de limpeza na orla do Lago Paranoá e a oferta de oficinas de

das pontas de picolé, contribuindo para a gestão da segurança

visitantes da orla. Essas estruturas devem ser instaladas ao

O que você está fazendo na
Orla hoje?

Eventos culturais
e festivais com
food trucks

Educação Ambiental

Flora Pessoas

utilizados como elemento de privacidade para os moradores

e convívio pacífico entre os proprietáros dos lotes e os

1

$$$

Torres de
observação
de pássaros e
mirantes

Recuperação de
estacionamentos
existentes com
parquímetro

Pontos de
caiaques
compartilhados

Receita financeira alta
R$5 milhões e acima

ais

Anim

Muro “Ha - Ha”
Acessos

BARCO TÁXI GARÇA

Locais para prática
de esportes radicais
e de aventura

Muro “Ha - Ha”
Conectores Verdes

Terminal Intermodal Lacustre - TIL
para transporte, serviços,
comércio, restaurantes e
estacionamentos subterrâneos
pagos

Marinas para
possibilitar o aumento
da frota naval da cidade

Terminais de
transporte
lacustre

Locais para prática
de esportes
aquáticos

CAIAQUE LAMBARI

sem gerar barreiras visuais, a polêmica questão que envolve
o tema dos lotes privados e a orla pública. O material residual
das escavaçõs dos muros será utilizado em nosso projeto para
formação de ilhas artificiais e recuperação do solo.

BICICLETA CALANGO

Criação de app
com mapas
interativos da
orla livre

TIL
Eventos culturais

Conexões e estacionamentos subterrâneos

Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ

Parque de diversões
e roda gigante
panorâmica com vista
para o Lago

Passeios de balão com
vista de toda a cidade e
da Orla do Lago

Construção de edifícios
icônicos como Museu
do Cerrado, Aquário e
Escola Naval

Cinema
flutuante como
atrativo para
usufruir do lago

Pavilhão para
eventos e feiras
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propomos a cr iaçáo de no,·as estrnturas rle banho e praia ilfert;rndo assi m mElhor ias nas inst;ilaçiias atualm<ente e� i srentes
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Lago - ZOCL, r1 J �reo dc1 Ol G. [ê5L;i reg i Jo é umJ coritínu;içJo dJ ZC\iS, r JcJo µülJ quJ l opl�mos µor sç,yuír çorn � ornµJ çJo
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A presente .:irea e dominado pelo ma5�r,i� pri:!scnç.i do Parque das Garças, que const1lu1 a exlrcm1dade da pemnsula do

Componentes Ambientais

Lago Norte No local sera instalado um Terminal Intermodal Lacustre (TIU de grande porte, que fará a coneJCão entre ;is

forte atrat1wo comercial e turístico O local foi pnomado para esta abordagem em funcão da prox1m1d.ide que apresent;i
com o setor de hoteis e turismo ?orle Quanto as poss1b1l1dade de geracão de renda, trata-se da area de maior potencial
dentre as tré5 detalhadas Os cinco lotes d1sponive1s no local 1oram org,rn1zados em 1orma de ocupacão dentada permitindo a
criaçao de parques 1nterst1c1a1s Estas construçoes serv1rao para abrigar restaurantes, areas para eYentos, shows, comércio
e servlfOS Sera um polo gerador d11 atividade fmanc11lra II empregos Seguindo pela area de abrangência em dtrecâo ao

norte procuramos proporcionar ;io usuar10 a exper1enc1a de parque ecolog1co II trilhas de aventur.i Ne�te caso predom,nam
as formaciies s.ivâmcas, floresta1i; e os palme1r.i1s do cerrado Na parcela mediana da area de 1ntervencao (area tipo 141

Mapa chave Área 3

sugerimos a cr1açao de lotes para ,111v1dades de lazer comercio e serv1cos de apmo Espec1alment� cancebEmos a mstal;icao de

dJ Caosb nas suas prox1m1dadosl e proporciona cxcelcntes exper1ênc1as par:i l.::izer tr.::ivcss1.::is por nado e esportes aau.::it1cos
ara..,:i zonJ ao cxtrcmo Qpl?__sto do EJrquo da�G�r,;.as, an@ se,cnwAtr.i o.f'-Ofllo do'Atr.lçãô Norio-PAN13nossJ proposta
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