
Smart DFSmart DF
A necessidade de um espaços de contemplação da paisagem integra-
dos à vida cotidiana na cidade de Brasília deu origem ao Paranoá. Po-
rém, ao longo do tempo, a lógica de ocupação desses espaços findou 
por separar grande parte da população do acesso ao lago. Um plano 
urbanístico para o entorno do Lago Paranoá deve ter como principal 
finalidade a integração da população de Brasília ao lago. 
Essa integração pode ser facilitada tanto por um desenho urbano que 
estruture espaços mais vivos e humanos, quanto pelo uso de novas 
tecnologias na gestão e manutenção desses espaços, conectando 
diferentes sistemas e ações que ocorrem no espaço urbano em um 
único banco de dados transparente e acessível a população. Enxerga-
mos no Paranoá o potencial de ser um espaço gatilho para o desenvol-
vimento de uma Brasília mais inteligente, sustentável e humana.

Propomos integrar indivíduos e espaço urbano através de um desenho 
que incentive a apropriação da cidade pelas pessoas e da criação de 
uma plataforma online que interconecte os principais eixos de interven-
ção - transporte, habitação, meio ambiente, esporte, cultura, lazer e 
tecnologia - servindo como meio de comunicação entre os diferentes 
interessados no desenvolvimento urbano de cada uma dessas áreas.

A ideia é usar a tecnologia para encurtar as distâncias entre cidadão e 
cidade, integrando em uma só plataforma mobilidade, gestão, econo-
mia e possibilidades e incentivos ao uso e apropriação dos espaços 
públicos pelas pessoas.

A intervenção no Lago Paranoá sob diretrizes de uma Brasília mais 
inteligente incentiva a ocupação do Parque Tecnológico de Brasília, lo-
calizado no entorno do Lago Norte, tanto através das novas conexões 
propostas no sistema de mobilidade urbana, quanto pela gama de 
oportunidades de inovação e desenvolvimento econômico que podem 
ser criadas com incentivos ao empreendedorismo digital. Tecnologia e 
urbanismo se unem para atrair desenvolvimento econômico local, infor-
mação e conhecimento à população. 

Sustentabilidade
Uma Brasília mais inteligente dá origem à uma Brasília mais sustentável. 
As grandes mudanças sociais, ambientais e econômicas que as cida-
des vêm sofrendo trazem consigo soluções tecnológicas que podem 
direcionar essas mudanças ao interesse da população. As interven-
ções foram pensadas com base em três princípios-chave: (1) preser-
vação do meio ambiente e apropriação de espaços naturais, (2) inclu-
são social, democratização e transparência no processo de tomada de 
decisões e (3) equilíbrio na gestão de recursos básicos e financeiros.
Neste sentido, são propostas soluções urbanísticas, arquitetônicas e 
administrativas ao longo de todas as áreas de intervenção guiadas por 
esses princípios. Geração de energia elétrica nas novas edificações e 
nos mobiliários urbanos, captação e armazenamento de águas plu-
viais para reuso, utilização de pisos semi-permeáveis assentados sobre 
areia, plantio de espécies nativas, transportes movidos a energia limpa, 
incentivo à participação popular nas decisões relativas ao emprego dos 
investimentos, são exemplos de soluções guiadas por esses princípios 
que aumentam a qualidade de vida da população e diminuem o impac-
to ambiental da cidade de Brasília.
A proposta se apropria do potencial do urbanismo e da tecnologia da 
informação para gerar valor e qualidade de vida para a população de 
Brasília de maneira democrática e sustentável..DF
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Desenvolvimento Vitalidade Urbana
Adensar a malha urbana e incentivar a ocupação de vazios existentes 

entre o Plano Piloto e o Lago Paranoá é uma maneira eficaz de au-
mentar a movimentação de pedestres às margens do lago. Propomos 

uma ocupação de uso misto com incentivos financeiros à práticas 
sustentáveis como coleta  de águas pluviais, produção de energia elé-

trica e aumento das áreas verdes.

Polo Tecnologico
O incentivo à ocupação de empresas de tecnologias próximo 
à Cidade Digital, ao Plano Piloto e à Universidade de Brasília 
busca trazer desenvolvimento e inovação para a cidade, me-
lhorando a economia local e transformando Brasília  em um 
pólo tecnológico nacional.

Educacao Ambiental
Pensando na sustentabilidade e na 
consciência ambiental, são propostas 
áreas de cultura, lazer e conhecimento 
ao longo do lago sul, como museus e 
centros culturais com enfoque no meio 
ambiente.

Lazer e Comercio
A integração desse trecho com 
o Plano Piloto e com a área de 
adensamento proposta reforça 

o potencial destes espaços para 
atividades de comércio e lazer dis-

tribuídas por toda a orla.

Turismo Ecologico
As áreas de preservação ambiental, especialmen-
te as subzonas de preservação da vida silvestre e 
os parques ecológicos recebem um tratamento de 
trilhas como meio de atrair o ecoturismo e qualificar 
os espaços de acesso ao lago. Atividades ecoló-
gicas guiadas podem ser organizadas e divulgadas 
na plataforma online do Orla Livre DF.

Esporte e Lazer
Muitos espaços propícios para banho e a integração com 
áreas residenciais reforçam o potencial deste trecho do 
lago norte para receber um grande Parque Linear propício 
à atividades esportivas e de lazer cotidiano.

Mobilidade
Entendemos que o raio de influência e utilização da orla do Paranoá está na es-
cala do Distrito Federal, por isso, um dos fios condutores da intervenção foi um 

Plano de Mobilidade Integrado (intermodalidade dos terminais com modos de 
transporte existentes [ônibus, metrô e BRT], introdução dos modos VLT e Hidrovi-
ário, complementação da malha cicloviária). Dada a conectividade proposta e seu 
consequente amplo acesso, garante-se direito à cidade, trazendo o lago de volta 

para o cotidiano da cidade e seus cidadãos.

Usos Indicados
Adensamento Comercial

Adensamento Misto
Área de Parque Urbano

Institucional
Orla Cultural

Orla Esportiva
Turismo Ecológico
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Mobilidade
Linhas de VLT
Via Perimetral

Metrô
Hidroviario

Legislação
Venda de CEPACs

Outorga Onerosa
IPTU Progressivo

Operação Urbana (Curto Prazo)
Operação Urbana (Longo Prazo)

Zona Adensavel 
Zona de Proteção Ambiental

Zona Não Adensável

Gestao e Financiamento
A participação de todas as partes interessadas no processo de concepção e gestão do projeto é essencial para 
criação de espaços urbanos mais democráticos. Propomos a criação de uma uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, OSCIP, para gerir o projeto a longo prazo e facilitar a parceria entre comunidade, poder 
público e investidores. O uso da plataforma online permite com que decisões de gestão possam ser tomadas 
de maneira transparente e democrática ao mesmo tempo em que permite que qualquer cidadão acompanhe 
o emprego dos investimentos. A tecnologia terá papel fundamental no processo de gestão e financiamento do 
projeto a medida em que une e informa os atores públicos e privados sobre as ações que nterferem no espaço 
público e na vitalidade urbana da orla.
A proposta de adensamento deve ser ligada à estratégia geral da urbanização do lago, para que esses processos 
possam resultar em espaços urbanos mais acessíveis para a população. Nesse sentido, a gestão da valorização 
imobiliária é uma oportunidade e uma necessidade. Inspiradas nos princípios do Desenvolvimento Urbano Orien-
tado pelo Transporte Sustentável - DOTS, o modelo propõe a urbanização compacta, planos de adensamento 
com uma diversidade de usos no piso térreo da rua para atividades comerciais e serviços, contemplando ainda  
espaços públicos seguros, que fomentam a interação social.  
Para o financiamento do projeto, propõe-se o estabelecimento de instrumentos como Certificados de Potencial 
Adicional de Construção - CEPAC, previstos na Lei 10257/2001, que viabiliza a venda do potencial construtivo, 
com um retorno financeiro que poderia ser destinado para o investimento no espaço público. Além disso, ao 
fim da implantação das novas unidades habitacionais e comerciais, o IPTU progressivo entraria como forma de 
estimular a ocupação inicial do empreendimento e prover o Fundo para manutenção e investimento no lago de 
recursos ao longo prazo. A importância da aplicação desses instrumentos, sobretudo o CEPAC, entra no mérito 
deste não gerar título de dívida ou de capital, prevenindo o endividamento interno do Estado na implementação 
do master-plan.
A ideia de implantação da Smart City inclui a criação de um parque tecnológico, onde empresas e startups que, 
somado aos instrumentos legais da Operação Urbana, possam investir na área, com incentivos fiscais visando a 
inovação tecnológica que alie os interesses das empresas à dinamização da plataforma interativa no projeto Orla 
Livre.

Mobilidade e Paisagem
Propomos a utilização do Veículo Leve sobre Trilhos, VLT, como principal meio de transporte público para o plano 
por ser um modal de fácil implementação e de baixa manutenção quando comparado com linhas de metrô, BRT 
e ônibus comum. É o meio de transporte mais utilizado em cidades desenvolvidas pela praticidade para o usuário, 
por ser um meio de transporte público limpo e pela baixa manutenção em relação ao ônibus e baixo custo de 
implantação em relação ao metrô.
O sistema de transporte VLT foi pensado de forma que todo o DF se conecte com a orla do Lago Paranoá. As 
linhas de VLT fazem a integração entre os outros modos de transporte existentes (BRT e Metrô) com o lago e 
também com os bairros e regiões mais distantes no qual o transporte público é realizado apenas por meio de 
ônibus comum, modo de transporte no qual tem se mostrado ineficiente e custoso para os moradores de bairros 
distantes do Plano Piloto. Esse sistema pode ser integrado à plataforma online e móvel através de funções onde 
o usuário possa comprar passagens, definir trajetos e até mesmo acompanhar as linhas em tempo real. Essas 
novas linhas de VLT traçam uma malha de transporte público nunca pensada antes para a cidade, aumentando 
as chances de desenvolvimento econômico de bairros menos desenvolvidos de Brasília e aproximando os mo-
radores de todo DF ao Lago Paranoá e ao centro da Capital Federal.
Todo esse sistema de transporte coletivo terrestre é articulado às balsas que circulam dentro do lago entre os 
píers indicados. A proposta incentiva também o uso de modais cicloviários ao integrar todo esse sistema de 
transporte coletivo à estações de aluguel de bicicletas distribuídos por ciclovias ao longo de toda margem do lago. 
A ideia é que esse sistema de meios de transporte ativos e coletivos seja integrado e possa ser posteriormente 
expandido para todo o DF. 
A arborização dos passeios e canteiros com espécies nativas do Cerrado fazem com que os espaços sejam 
mais agradáveis e adaptados à natureza, contribuindo ainda para a diminução da pegada ecológica de Brasília 
como um todo.
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Quiosques 
de Apoio

Jardim 
Sensorial

Espaços para Cafés 
e Restaurantes

Madeira Plástica

Madeira 
Plástica

Blocos de 
Concreto

Blocos de 
Concreto

Espaços para Cafés 
e Restaurantes LED

Paineis 
Fotovoltaicos

Espaços 
PetFriendly

Cais Flutuante

Suporte a Práti-
ca de Esportes

Via Perimetral

Turismo e 
Vitalidade
Área 1 - Lago Sul

Nas proximidades do Deck 
Sul, a primeira área proposta 
para detalhamento incluirá um 
parque urbano com terminais 
de transporte intermodal 
(hidroviário, VLT e pontos de 
aluguel de bicicleta). A ideia 
é conectar o sistema de 
transporte coletivo do plano 
piloto à ampla rede pensada 
para a Orla Livre, que hoje 
apresenta-se pouco acessível 
em termos de mobilidade 
urbana. Junto ao tratamento 
do parque urbano que tem 
início na cabeceira norte da 
ponte das Garças e chega, 
margeando o Lago Paranoá, 
até a cabeceira sul da ponte 
Honestino Guimarães, 
o projeto incluirá uma 
infraestrutura para pedestres 
e ciclistas, incluindo ainda um 
passeio escalonado anexo à 
ponte das Garças, de modo 
a oferecer, em diferentes 
alturas, campos de visão 
privilegiados do Lago. O lado 
sul da intervenção na área 
de Detalhamento 1 ainda 
contará com estacionamento 
e quiosques para o apoio 
dos usuários do parque 
da Orla Livre, bem como 
píer e atracadouro para os 
pontos do sistema hidroviário 
proposto. Próximo à ponte 
Honestino Guimarães, 
como suporte às atividades 
já existentes de StandUp 
Paddle, propõe-se espaços 
culturais e de serviços que 
possam fortalecer o uso da 
área, como restaurantes e 
cafés, todos voltados para a 
vista do Lago Paranoá.

Mobiliario Urbano
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Centro Cultural

Mata Nativa 
Preservada

Via Perimetral

Escadarias para 
Acesso ao Lago

Cais 
Flutuante

Containers 
de Apoio

Suporte a Prática 
de Esportes

Espaços 
Lúdicos

Via Perimetral

Espaços de 
Contemplação

Praia

Ponte para 
Pedestres

Espaços 
PetFriendly

Praia

Museu do 
Meio Ambiente

Educação, Cultura e 
Ambiente
Área 2 - Lago Sul

Enfatizando o papel da sustentabilidade 
ambiental no projeto, as intervenções neste 
trecho do Lago Sul focam na educação 
ambiental da população e na vitalidade 
urbana que este tipo de uso consegue 
atrair. Para isso, a região conecta-se com o 
restante da cidade através da linha de VLT e 
de dois pontos de integração deste modal 
com o transporte hidroviário. Uma nova ponte 
compartilhada entre ciclistas, pedestres e 
VLT será criada conectando dois trechos de 
interesse no lago sul. Uma via compartilhada 
entre carros, pedestres e ciclistas liga o 
acesso principal da área a partir das QIs até a 
área do museu e das atividades culturais. Os 
fluxos foram pensados de maneira a preservar 
a vegetação nativa existente no local. 
Nas proximidades do Parque Ecológico 
Garça Branca, propomos um museu do 
meio ambiente que serve tanto como atração 
turística quanto como um espaço voltado 
para a educação ambiental, um centro 
cultural e espaços de intervenções artísticas 
integrados à orla do Paranoá. A plataforma 
online conecta e informa os usuários sobre as 
atividades culturais e educativas que ocorrem 
nestes equipamentos, reforçando o papel 
educacional da tecnologia da informação. 
A área conta ainda com containers que 
ofereçam serviços de comércio ou de apoio; 
dois ParCão e diversos pontos de práticas 
esportivas e praias nas áreas propícias para 
banho.
As intervenções nas áreas no entorno do 
Parque Ecológico Península dos Ministros e 
do Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do 
Lago Sul realçam o potencial da região para 
a prática de esportes ligados à natureza. 
Propõe-se a instalação de espaços de 
contemplação da paisagem e containers 
com infraestrutura de comércio, serviços e 
apoio.
As intervenções nessa área reforçam o 
papel da cidade e do urbanismo como 
mediadores na integração entre população, 
meio ambiente, cultura e tecnologia.
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Esporte e Lazer
Área 3 - Lago Norte

O Parque das Garças, hoje um espaço de encontros, 
trilhas e esportes no Lago Norte, receberá uma 
ponte que o conectará com a Concha Acústica, 
na margem oposta. A ponte não só realizará a 
travessia de pedestres, ciclistas e motoristas ao 
parque, mas também o VLT que fará a conexão 
da margem do Setor de Clubes Norte com o Lago 
Norte e mais a frente com o Paranoá, a partir da 
construção de uma segunda ponte, conectando 
com a margem nas MIs do Lago Norte. O parque  
se integrará também com o transporte hidroviário.
Além da questão viária, o parque abrigará 
equipamentos esportivos, incentivando a vocação 
atual, instalando trilhas pavimentadas para corrida 
e ciclovias, pista de skate e patins, quadras 
poliesportivas, campo de futebol com arquibancada 
e deck para atracar equipamentos de esportes 
aquáticos.
Na área também haverá um espaço para  camping, 
com estacionamento para trailers e carros, 
banheiros, churrasqueiras e áreas sombreadas 
para piqueniques.
A praia será ampliada para comportar mais 
banhistas e será instalado os quiosques de 
atendimento aos usuários do parque, com 
restaurantes, lanchonetes, banheiros públicos e 
pontos de apoio. Os quiosques serão conjuntos 
de containers, material de fácil instalação e custo 
reduzido que tem sido muito utilizado em Brasília 
nos últimos anos. 
Pistas de cooper e ciclovias margeiarão o lago nos 
30 metros de área de preservação, incentivando o 
esporte, bem estar e contemplação da vista.
Ao norte do parque terão duas áreas de edifícios de 
uso misto com até 3 pavimentos, que aumentará 
a quantidade de moradores do bairro e com 
isso de usuários do parque. Novas edificações 
são importantes para o projeto não apenas para 
aumentar a quantidade de frenquentadores da 
área mas também para gerar renda aos cofres 
públicos com os impostos do comércio e IPTU. 
O primeiro adensamento se localizará próximo à 
ponte de acesso às MIs, espaço estratégico de 
conexão com outros bairros. O segundo próximo 
ao hospital Sarah Kubitschek e a Paróquia Pai 
Nosso. Conectando esses três espaços haverá 
um Bosque Terapeutico, espaço público com 
paisagismo que instiga os 5 sentidos, se tornando 
um espaço de convivência não só dos moradores 
da área como dos funcionários e pacientes do 
hospital e também dos fiéis da igreja.

Cais 
Flutuante

Estacionamento 
Permeável

Espaços 
Comerciais

Via Perimetral

Espaços de 
Contemplação

Espaços de 
Contemplação

Campo de 
Futebol

Praia

Adensamento e 
Uso Misto

Ponte de acesso 
ao Paranoá e MIs

Adensamento e 
Uso Misto

Pista de Cooper e 
Bosque Terapeutico
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