
Uma questão que se coloca quando se propõe o Projeto Orla é sua viabilidade a 
curto, médio e longo prazo. Neste sentido, é necessária uma visão mais 
abrangente, envolvendo uma gestão multidisciplinar capaz de promover a 
sustentabilidade ambiental e, principalmente, econômica e institucional do 
complexo. Além da destinação a que se propõe e a quem ele alimenta com lazer, 
cultura e simbolismo, o Lago Paranoá será tão bom quanto aquilo que o 
alimenta, ou seja, os recursos 
ambientais (sua bacia hidrográfica e 
a qualidade das águas que recebe) e 
os recursos econômicos (atividades 
econômicas que admite em seu 
entorno). 

O  p o n t o  d e  p a r t i d a  é  o 
entendimento que a Orla é parte 
integrante do Lago Paranoá. Esta 
percepção pode parecer óbvia, a 
primeira vista, mas é essencial para 
entender em que contexto se insere 
a intervenção. Em outras palavras, 
para que a infraestrutura do projeto 
seja viabilizada, é indispensável considerar a própria viabilidade do lago, em si, 
com suas desejadas propriedades, assim como a de seus afluentes. O projeto será 
tão bem-sucedido quanto forem eficientes e eficazes as ações para a preservação 
da qualidade das águas e da imagem do Lago percebida pela sociedade.

Ao mesmo tempo, além da integridade em si do lago – e para tanto é necessária a 
gestão de sua bacia hidrográfica expandida (veja figura) - sua viabilização 
econômica, através de atividades elegíveis é o que em última instância irá 
sustentá-lo. A proposta é que após estudos apropriados, um rol de premissas e 
requisitos – econômicos, ambientais, sociais, etc. - seja estabelecido e conferido 
às atividades postulantes, com a aferição de um selo “Brasília_Orla”. Este selo 
tem o potencial de não somente atrair investimentos necessários à conservação 
do lago, como promover sua imagem e garantir sua operação com qualidade.

Este Modelo de Gestão proposto está fundamentado nos instrumentos da 
Gestão dos Recursos Hídricos (Lei Federal 9433/1997 e Lei Distrital 2725/2006 
e, na certificação de sua qualidade.

Ÿ Enquadramento, ou seja, a definição da qualidade necessária.

Ÿ Outorga dos direitos de uso da água

Ÿ Cobrança dos múltiplos usos da água, inclusive Lazer e Turismo

A operacionalização da gestão, sugerimos, pode ser feita da seguinte forma:

Ÿ Agência da Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá, a ser criada pelo Comité da 
B a c i a  H i d r o g r á f i c a  d o  L a g o  P a r a n o á  –  C B H P a r a n o á , 
www.cbhparanoa.df.gov.br. 

Ÿ Metas de qualidade associando cada polo do empreendimento Orla do 
Paranoá a trechos da Orla e afluentes do Lago.

Ÿ Certificação associativa de todos os estabelecimentos da Orla do Paranoá.

Enquanto a realização do valor necessário à viabilidade econômica pode partir 
de:

Ÿ Governança tripartite, abrangendo os múltiplos usos das águas;

Ÿ Organização territorial por afluente da formação do Lago e suas paisagens;

Ÿ Capacidade de investimento sustentada pela certificação da qualidade da 
gestão do selo ‘Orla do Paranoá’.

A história do Paranoá está diretamente ligada à trajetória de 
Brasília. O lago existe porque a cidade existe. E o desenho 
da cidade conformou-se em função do lago. A percepção, 
após algumas décadas da criação de ambos é que a interação 
simbiótica entre o lago e a cidade fazem do conjunto um 
todo único e mais forte, reconhecido internacionalmente. 
Esta premissa norteia vários aspectos de uma intervenção 
no lago, em sua orla e em seu entorno.

Na prática, o lago é uma barragem e seu espelho d'água é 
alimentado por vários cursos d'água, sendo o Paranoá o 
mais importante. Imaginado muito antes da construção da 
capital, mas realizado efetivamente em conjunção com 
ela, resulta da intenção humana de umidificar o ar da 
capital, acumular água para eventual consumo e uma 
pequena produção de energia. É nítido, pois, que desde sua 
origem, o Lago Paranoá é uma formação artificial, 
intencional e objeto da razão humana.

Por outro lado, o lago expressa a natureza de maneira 
contundente. Sua origem artificial não esconde o fato de 
que ele vive em função das águas que o alimentam e cujas 
bacias são tão frágeis e merecedoras de atenção quanto 
qualquer outro elemento da natureza ameaçado por mãos 
humanas. O aspecto simbólico do lago, pelo simples fato de 
ter sido produzido por mãos humanas, que no entanto, não 
são fortes o suficiente para garantir sua perenidade, se 
agiganta.

Ao mesmo tempo, o Paranoá torna-se natural quando o 
ponto de vista é a paisagem de Brasília. Impossível 
conceber a cidade sem sua presença e até mesmo sua pré-
existência, ainda que saibamos que ele existe pela cidade e, 
tão somente, para a cidade. No entanto, parece ter a 
obrigatoriedade de ser eterno, porque emoldura o plano 
piloto, com influência sobre sua forma. É pano de fundo, 
m a s  a o  m e s m o  t e m p o , 
protagonista na relação com a 
metrópole que o abriga.

Se enquadra, define e marca sua 
presença serena na paisagem, o 
Paranoá também divide a cidade, 
exigindo esforços para vencê-lo. 
A cidade deseja cruzar o lago, 
ver, descobrir e utilizar o que 
'está do outro lado', como se as 
m a r g e n s  o p o s t a s  f o s s e m 
inalcançáveis pelos esforços 
humanos médios. Então, vem o 
desafio de 'vencê-lo', através de 
pontes ou outros meios que o 
d o m i n e m  e  r e a f i r m e m  a 
dominância humana sobre a 
natureza.

A  p a r t i r  d e s t a  d i c o t o m i a 
intrínseca a Brasília, entre a 
cidade e o lago, o natural e o 
artificial, a questão óbvia é como 
realizar a apropriação da orla, 
como zona de transição entre a 
urbs e o espelho d´água. Certamente, o lago não pode ser um 
empecilho, mas sim uma solução para a cidade. Viabilizar e 
apropriar a orla para os cidadãos é, ao mesmo tempo, 
viabilizar o lago e suas bacias. Em se falando em 
apropriação, há que se entender que a orla limita, mas não 
contém o lago e, neste sentido, deve apresentar seu próprio 
conteúdo de maneira contributiva ao lago, refletindo-o e 
ecoando-o.

A P RO P R I A Ç Ã O  P E L O  C O N H E C I M E N T O
Entendemos que a identificação dos usuários com o lugar e 
o conhecimento, o entendimento, produzem a 
apropriação do espaço pela população e o lago é ponto de 
partida deste processo. Neste sentido, buscamos identificar 
e marcar seus pontos focais geradores de identidade e 
memória: a ponta do Palácio da Alvorada e o palácio em si;  
a ponta da peninsula dos ministros, onde propomos um jato 
de água e a ponta da península norte, onde sugerimos a 
criação de uma torre de observação com 120 m de altura, 
deque de observação e restaurante na parte superior. Estes 
pontos de 'admiração' têm o potencial para estabelecer 
conexões lógicas e afetivas com a região do lago, não apenas 
dos locais, como de visitantes, o que favorece sua 
preservação a longo prazo.

Por outro lado, vivenciar o lago vai além de observá-lo e 
admirá-lo. O uso efetivo da orla, através de uma 
multiplicidade de funções é que irá propiciar seu uso 
cotidiano e contínuo. É fato que a orla tem mais 80 km de 
extensão, e para que seja entendida como um todo, é 
necessário entender suas partes e conectá-las. Para isso, 
propomos uma setorização da orla em trechos, com a 
nomeação e identificação cromática dos mesmos. Os 9 
(nove) trechos, a partir da barragem, no sentido horário, 
seriam: Dom Bosco (tendo como ponto focal a área da 
Ermida); Cajerana (marcado pelo parque existente); Pontão 
(apropriação da orla já tradicional); Enseada Sul (trecho 
com equipamentos de lazer pré-existentes); JK (trecho 
diretamente relacionado com o Plano Piloto, sua história e 
monumentalidade); Enseada Norte (nas imediações da 

UnB); das Garças (caracterizada pela península); 
Tamanduá (em torno do córrego de mesmo nome) e 
Mansões (uma área específica sem acesso público). Os 
nomes são sugestões e podem ser revistos, podendo sua 
definição ser objeto de votação popular.

Ao mesmo tempo, sugerimos a divisão dos nove trechos em 
áreas menores que irão homenagear plantas e animais do 
Bioma do Cerrado. Mais uma vez, o conhecimento gera 
apropriação e proteção. Percorrendo todas as áreas e 
trechos, pelo 'Caminho do Paranoá', aos moldes do 
'Caminho de Santiago', o usuário será estimulado a 
aprender mais sobre o Cerrado e, ao concluir sua 
peregrinação, inclusive com a ajuda de aplicativos 
georeferenciados, tornar-se-á mais um protetor do lago, da 
orla e seu entorno.

Partindo da grandiosidade do espaço e sua significativa 
extensão, entendemos que ao mesmo tempo que é 
necessária uma visão da orla como um todo, algumas áreas 
têm vocações muito específicas. Em resposta a esta 
demanda, definimos elementos arquitetônicos padrão que 
pontuam e identificam lugares e usos (apoio a praias; 
acesso a transporte público fluvial; apoio a caminhadas 
etc.), enquanto outros elementos construtivos de maior 
porte se expressam independentes,  marcando e 
integrando-se a cada lugar especifico.

De uma maneira geral, a modularidade foi um conceito que 
permeou diversos aspectos da nossa proposta, do 
Paisagismo à Comunicação Visual, passando pelas 
intervenções nas áreas específicas. A combinação de 
módulos conceituais é que viabilizará a implantação efetiva 
da  proposta ,  em uma área  tão  extensa  e  com 
particularidades diversas.

AC E S S O  E  P E RC U R S O
É necessario que a cidade 
chegue à orla, para que ela seja 
utilizada. Facilitar o acesso a 
orla é fundamental para o uso 
do lago e sua viabilização como 
um enorme equipamento de 
turismo, esporte e lazer da 
população.

Ao mesmo tempo, é importante 
incorporar o lago como parte 
do sistema de mobilidade da 
cidade. À população deve ser 
facultada a possibilidade de 
atravessar o lago não apenas 
através de suas pontes, mas 
também a t ravés  de  ro tas 
fluviais. O sistema de transporte  
intermodal é fundamental para 
isto. A conexão das rotas de 
transporte de massa (metrô e 
ônibus) a trajetos menores  com 
b i c i c l e t a s ,  va n s,  b o n d e s 

elétricos, além de a rotas fluviais através de barcos, lanchas e 
outros transportes fluviais resolvem não somente a 
acessibilidade a orla como a transposição do lago. 

Os pontos de maior facilidade de acesso a orla pelo sistema 
intermodal foram marcados e devem ser melhor 
identificados além de ser necessário serem configurados 
com a infraestrutura necessária para a comutação de 
transporte. Propomos uma grade de rotas fluviais de 
caráter mais turístico conectando os principais pontos de 
atração de público da orla, como:

Ÿ Área '8b': parque; marina pública e primeiro/último 
acesso possível ao lago norte e área das mansões, 
dependendo da origem do usuário.

Ÿ Ponta das Garças: Parque das Garças, área comercial e de 
prestação de serviços; gastronomia e torre de observação.

Ÿ Parque Urbano 1: junto à área da UnB, um espaço para 
eventos periódicos como shows, feiras etc.

Ÿ Concha acústica.

Ÿ Parque Dom Bosco: eventos periódicos; praia; 
gastronomia e mirante; parque ecológico.

Ÿ Ponte JK (Lote B/SHIS QL 24):  Museu da Negritude e 
praça de eventos periódicos; gastronomia.

Ÿ Área 15 a, b, c: Centro de cultura; escola; galeria e teatro; 
gastronomia.

Ÿ Ponte Honestino Guimarães: centro gastronômico e de 
eventos; acesso ao pontão do lago.

Ÿ Ponte das Garças: acesso ao parque; lazer; marina 
pública; acesso à transposição pela ponte, a centro 
gastronomico e comercial.

Podem existir outras rotas mais curtas e mais rápidas para a 
transposição do lago. Todas devem estar conectadas ao 
sistema intermodal de transporte.

Mapa da Unidades Hidrológicas do Lago Paranoá
112-Ribeirão do Gama, 113-Riacho Fundo, 114-Corrego 
Bananal, 115-Ribeirão do Torto, 116-Rio Paranoá. 

Reflexões sobre um espelho

Contemplando demandas

O lago é tão 
bom quanto 
aquilo que o 

alimenta.

O programa proposto atende ao levantamento 
das demandas da população .  As áreas 
detalhadas apresentam as possibilidades de 
implantação dos conceitos definidos, dando 
continuidade aos espaços que já receberam 
tratamento anterior no projeto orla. Estes 
deverão ser revisados, para que se integrem 
numa visão mais global e coesa de toda a orla. 

Nas áreas detalhadas que são objeto deste 
concurso, as intervenções propostas buscaram a 
vocação e as peculiaridades e potencialidades de 
cada lugar. À parte do conceito geral de toda a 
intervenção, que envolve a modularidade e a 
experiência com a água e natureza (inclusive 
refletidos nos módulos paisagísticos e de 
comunicação visual que integram toda a orla), 
cada um dos três pontos de intervenção 
detalhada gozaram de liberdade espacial e 
plástica, de uma forma independente, porém 
intimamente conectada à experiência global 
que propomos para o entorno do Lago, como um 
todo.

Para cada área detalhada, definimos um 
conceito norteador capaz de envolver tanto  
especificidades quanto abrangência. Para a Área 
1,  por  exemplo,  apl icamos a ideia do  
‘Multiverso’, como símbolo da reunião possível 
entre diferentes realidades e percepções em um 
todo  har mônico.  O  ‘Cont inuum ’ ,  ou 
continuidade fluida entre os elementos foi o 
mote para a Área 2, enquanto na Área 3 
pensamos na ‘Simbiose dos Elementos’ como 

base para as soluções com as quais sugerimos ao 
usuário a exploração da terra, água e do ar.

Um dos princípios básicos que deve nortear 
toda a concepção do projeto é a susten-
tabilidade .  Em todas as edif icações e 
equipamentos comuns buscou-se priorizar a 
ventilação e iluminação natural sem utilização 
de janelas evidraçadas e com a possibilidade de 
utilização de materiais de fácil manutenção e 
antivandalismo.

Uma preocupação foi a utilização de cogeração 
de energia através de utilização de placas 
fotovoltaicas incorporada no desenho dos 
equipamentos, tanto nas edificações gerais, 
quanto nas padronizadas e modulares que se 
repetem em pontos variados da orla. Outra visão 
foi a utilização da água do lago para descargas 
sanitárias e talvez até em chuveiros com 
tratamento primário, com uso da própria energia 
gerada na sua captação. 

Propõe-se também um sistema de biogestores 
para tratamento e destinação dos dejetos 
gerados. E, ainda, a utilização da água do lago 
para ir rigação e manutenção de todo 
paisagismo, inclusive no período de seca, através 
de sistema pressurizado por bombas também 
movidas pela energia gerada. Para completar, é 
importante o estabelecimento de coleta seletiva 
ao longo da orla, tanto para fins educacionais 
dos frequentadores e efeito multiplicador na 
cidade, quanto para a sustentabilidade do 
empreendimento, per si.

DECK, PEDESTRE, CICLOVIA, CONEXÃO ORLA
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Paisagismo Comunicação Visual

Módulos	Paisagıśticos

Função Vegetação

Trechos de
afinidade para
orientação
cromática

Mapa-chave
com aplicação
dos módulos
paisagísticos

Espaço voltado para contemplação e 
lazer, com foco em atributos estéticos e 
permeabilidade visual. Pode receber 
equipamentos de esportes, restaurantes, 
piqueniques, entre outros.

Palmeiras (Coquinho-do-campo / Syagrus flexuosa; Gueroba / 
Syagrus oleraceae; Macaúba / Acrocomia aculeata – em espaços 
protegidos do contato do público pelos espinhos na fase jovem; Buriti 
/ Mauritia flexuosa); Árvores (Voquísias ou pau tucano / Vochysia 
sp.; Ipês amarelo, roxo e branco / Handroantus sp.; Ipê caraíba / 
Tabebuia aurea; Chichá / Sterculia striata; Pequizeiro / Caryocar 
brasiliensis; Copaíba / Copaifera langsdorffii); Forrações (Capins nativos 
ornamentais, a exemplo do rabo-de-burro / Andropogon bicornis; 
Lantana / Lantana camara; Abacaxi do cerrado / Ananas ananassoides; 
Grama batatais / Paspalum notatum).

Espaço para educação sobre o ciclo dos 
alimentos, reconexão com as frutas do 
Cerrado e produção para uso caseiro. 
Fornecimento de alimento para a fauna. 
Vegetação em pomar quando arbórea e 
em maciços quando arbustiva, mas 
esparsa permitindo permeabilidade 
visual.

VEREDAS

FLORESTA	DE	GALERIA

Frutíferas (Pequizeiro / Caryocar brasiliensis; Abacaxi do cerrado / 
Ananas ananassoides; Cagaita / Eugenia dysenterica; Baru / Dipteryx 
alata; Jatobá / Hymenaea sp; Araticum / Annona sp; Cajuzinho / 
Anacardium humile; Perinha do campo / Eugenia klotzschiana; Araçá 
/ Psidium sp; Bacupari do campo / Peritassa campestres;  e outros 
frutos atrativos do Cerrado; Forrações (Grama batatais / Paspalum 
notatum; Outros capins nativos ornamentais)

Disseminar o Buriti - palmeira que 
pode ser considerada símbolo do 
bioma Cerrado - em formações bem 
adensadas semelhantes a sua 
ocorrência natural nas veredas, dentro 
de contexto paisagístico e de lazer e 
contemplação. Para sombreamento, 
árvores típicas do bioma acompanham 
os buritizais, como as copaíbas e 
pequizeiros.

Árvores, arbustos e forrações (Buriti / Mauritia flexuosa;  Copaíba 
/ Copaifera langsdorffii; Pequizeiro / Caryocar brasiliensis; Imbé do 
brejo / Xanthosoma striatipes; Chuveirinho / Paepalanthus giganteus; 
Capim dourado / Syngonanthus nitens; Botão de ouro / Xyris 
hymenachne; Capim estrela / Rhynchospora consanguinea; Capim 
seda / Andropogon leucostachyus; Língua de tucano / Eryngium 
juncifolium; outras espécies presentes em listas florísticas em 
veredas do DF)

Criação de trechos de redutos da 
biodiversidade (nichos ecológicos) e de 
matas ciliares protetoras da represa. 
Prevenção de erosão e assoreamento do 
lago, filtragem das águas pluviais, 
recarga de lençóis freáticos, alimentação 
de peixes, locais de reprodução, aumento 
da umidade do ar, entre outros 
benefícios. Quanto ao paisagismo, será 
uma área com faixas de permeabilidade 
visual intercaladas com extensões 
florestadas, de forma a não se perder a 
referência do lago. Por questões de 
segurança, esse módulo deverá ser 
aplicado em locais sem residências 
diretamente atrás.

A restauração florestal envolverá técnica de adensamento de árvores 
e arbustos com grande diversidade e capacidade de rápido 
recobrimento, respeitando critérios de sucessão florestal, 
regeneração natural e controle de espécies invasoras, para breve 
implantação e mínima manutenção. Como espécies elencadas, 
podemos citar espécies nativas da bacia do lago Paranoá, como 
Guariroba ou Gueroba / Syagrus oleraceae; Jatobá do cerrado 
Hymenaea stignocarpa; Tapiá / Alchornea glandulosa; Embaúba / 
Cecropia lyratiloba; Pimenta de macaco / Xylopia sericeae; Baba de boi 
/ Cordia sellowiana; Amendoeira da mata / Terminalia glabrescens; 
Canela amarela / Ocotea aciphylla; Pinha do brejo / Magnolia ovata; 
Bicuíba do brejo / Virola urbaniana; Capororoca / Rapanea ferrugínea; 
Guaçatonga / Casearia grandiflora; Laranjinha do brejo / Styrax 
oblongus; Guanandi / Calophyllum brasiliensis; Murici do brejo / 
Byrsonima umbellata; Quaresmeira / Tibouchina candolleana; Araçá do 
brejo / Myrcia laruotteana; Tucaneira / Vochysia tucanorum; além de 
outras espécies presentes em listas florísticas em florestas de galeria 

Palmeiras (Guariroba ou Gueroba / Syagrus oleraceae; Lantana / 
Lantana camara); Árvores (Bacuri / Scheelea phalerata; Ingá / Inga 
laurina; Ipê amarelo / Handroanthus ochraceae; Jatobá / Hymenaea 
courbaril); Arbustos e forragens (Alamanda amarela / Alamanda 
cathartica; Capim rabo de burro / Andropogon bicornis; Capim barba 
de bode / Aristida recurvata; Capim pé de galinha / Axoponus aureus; 
Macela / Achyrocline satureioides; Esponjinha / Calliandra dysantha)

Brasília é uma das raras cidades 
brasileiras de grande porte a dispor de 
uma lago com água em boas 
condições de balneabilidade e beleza 
cênica. O projeto visa criar novas 
“praias” que poderão receber a 
população para banhos e lazer. Este 
módulo paisagístico oferecerá espécies 
de apelo estético como palmeiras 
nativas e árvores sombreadoras para 
descanso do sol. 

PRAIAS

PAISAGISMO	GERAL

UM BIOMA PRIVILEGIADO
Brasília tem a distinção de estar localizada no meio 
de um importante Hot Spot mundial, o Cerrado. 
Considerado o segundo maior bioma do país e aquele 
que abarca o maior número de espécies frutíferas, em 
comparação aos demais biomas, o Cerrado apresenta 
extraordiná-ria beleza estética, admirada em todo o 
mundo. Outra de suas importantes características é 
sua elevada biodiversidade - mais rica que a da 
floresta tropical -  podendo apresentar até 35 espécies 
diferentes de plantas por m². Diante de tal cenário, é 
imprescindível que o projeto da orla do Paranoá 
preserve sua paisagem ancestral de maneira que ela 
possa ser desfrutada por sua população no cotidiano.

O projeto tem entre seus propósitos o resgate da 
brasilidade em todos os seus elementos: 
biodiversidade nativa, materiais, design, gastronomia, 
cultura. E, ainda, o conforto moderno da cidade e a 
paisagem natural ancestral. O paisagismo deverá 
integrar estética e funcionalidade ecológica, 
restaurando e preservando a biodiversidade local e 
incorporando estratégias de sustentabilidade na 
especificação de materiais, enquanto estabelece 
parceria com os especialistas nos demais temas: 
água, energia, conforto ambiental, acessibilidade.
 
Para que os resultados desejados sejam alcançados, 
incluindo a promoção da qualidade de vida da 
população e uma baixa demanda de manutenção, 
será desenvolvida uma intensa pesquisa bibliográfica
e de campo sobre a vegetação nativa regional, 
proporcionando uma correta localização das espécies.

PROJETO BIODIVERSO E NATIVO
Como decorrência de fatores culturais e históricos, a 
vegetação utilizada em áreas urbanas no Brasil, 
incluindo a de Brasília, chega a ser constituída por 
mais de 90% de vegetação de origem estranha ao 
bioma (exótica), o que causa sérios problemas 
ambientais como extinções em massa da fauna e flora 
originais, além de invasões biológicas. 

Se considerarmos que o Brasil possui a maior 
biodiversidade do planeta, com cerca de 20% das 
espécies conhecidas, é de se estranhar o recurso 
recorrente a espécies alienígenas. Na realidade, tanto 
em termos estéticos quanto funcionais, cada um de 
nossos biomas, incluindo o do Cerrado, é capaz de 
oferecer soluções paisagísticas adequadas às 
demandas urbanas. Apenas sob esta ótica poderemos 
afirmar que somos efetivamente sustentáveis em 
nossas intervenções. Entendemos, portanto, que a 
valorização da natureza original em nossas áreas 
verdes urbanas, como na Orla do Paranoá, é condição 
primordial para o resgate dessa nossa grande riqueza 
biológica, funcional e sensorial. É através da 
preservação e da recuperação de nossas origens que 
as gerações futuras poderão conhecer e desfrutar deste 
nosso patrimônio.

MÓDULOS PAISAGÍSTICOS
A partir de uma análise prévia, identificamos cinco 
composições paisagísticas capazes de atender às 
demandas do projeto. Estas composições em módulos 
poderão ser replicadas ao longo de toda a Orla do 
Paranoá, conforme potenciais sociais e ecológicos, 
bem como de zonas de interesse. Os módulos pro-
põem conceitos globais de vegetação, sua aplicação e 
disposição que, por sua vez, orientação a geração ou 
preservação de espaços naturais únicos.

Conforme mencionado, a vegetação especificada será 
exclusivamente nativa da região, seguindo as 
premissas de paisagismo funcional ecológico. Esta 
premissa está também voltada à sustentabilidade dos 
plantios, refletindo a experiência da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil 
(NOVACAP), que relata grandes dificuldades em 
relação às 
espécies exóticas, em termos de manutenção, 
perenidade e risco à biodiversidade regional. 
A recomendação da instituição, desde a década de 
1980 é o uso de plantas nativas do bioma Cerrado.

COMUNICAÇÃO POR OBJETOS
Considerando a extensão da área de intervenção da 
Orla do Paranoá e sua diversidade de contextos, 
propomos que a Comunicação Visual do complexo 
reflita esta diversidade. A proposta é que a 
comunicação seja identificada pelos usuários através 
de uma lógica única que, no entanto, resulte em 
elementos de comunicação ricos e variados.

CORES. O primeiro elemento da lógica da 
comunicação são as cores. Como propusemos que a 
orla seja dividida em oito trechos de afinidade 
funcional e/ou ambiental, cada trecho será 
identificado por uma cor (veja lista abaixo). Esta cor 
será aplicada em todos os objetos-base implantados no 
trecho e que serão o suporte da comunicação.

MÓDULOS E FORMAS. Os objetos-base que 
suportarão e comporão a comunicação seguem uma 
lógica construtiva modular, que faz com que o usuário 
identifique e procure os objetos na paisagem. Uma 
grande variedade de objetos-base pode ser imaginada 
em alguns casos podendo gerar formas que só ocorrem 
uma única vez em todo o complexo. Ao mesmo 
tempo, estes módulos podem ser incorporados a 
objetos arquitetônicos da orla, como os módulos de 
apoio (sanitários, etc.), facilitando a identificação dos 
mesmos.

MULTIFUNCIONALIDADE. Os objetos-base 
comportam uma ampla variedade de comunicação. 
Sobre um mesmo objeto, quando necessário, poderá 
ser aplicada sinalização direcional, orientativa, 
informativa e educacional. Outros objetos podem ter 
combinações de tipos de comunicação, ou apenas um 
tipo de comunicação. Alguns objetos podem até 
mesmo atuar como opções de mobiliário urbano e 
suporte para outros equipamentos e usos.

LUDICIDADE. O sistema combinando cores, 
objetos-base e grafismos busca estimular a interação e 
a descoberta por parte dos usuários, estimulando-os a 
explorarem a Orla e o conhecimento sobre o Bioma do 
Cerrado. Como cada trecho será subdividido em áreas, 
cada área homenageará um animal ou planta do 
Cerrado. O sistema de comunicação informará e 
educará os usuários sobre cada ser vivo homenageado 
quando ele se encontrar em um dado trecho e área.

MODERNIDADE E CONTEMPORANEIDADE. 
O sistema de comunicação visual estimulará a 
extensão da exploração da Orla através de aplicativos 
online que potencializarão a experiência dos usuários. 
Através de QR Codes, geolocalização (GPS) e 
interatividade em realtime, as pessoas - adultos, 
adolescentes ou crianças - poderão percorrer e 
conquistar o ‘Caminho da Orla’, enquanto enriquecem 
seus conhecimentos e se divertem.
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TRECHO CAJERANA
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área do baru

área do piapara

área do gavião carijó

área do buriti

área da raposa-do-campo

área da sempre-viva

área do porco-do-mato

área do mussum

Complete	o	‘Caminho	do	Paranoá’	visitando	
todos	os	trechos	da	Orla.	Aproveite	para	conhecer	

a	fauna	e	�lora	do	nosso	Cerrado	nos	tótens	
educativos.	Para	ampliar	seu	conhecimento,	utilize	

o	QR	Code	e	o	aplicativo	OrlaParanoá.	Peça	
também	seu	‘Cartão	da	Orla’	e	estampe	o	selo	de	
cada	área	visitada	nos	tótens	sinalizados,	com	a	
ajuda	de	um	lápis.	Você	também	pode	registrar	

suas	visitas	usando	o	aplicativo.	Quando	
completar	o	caminho,	poste	sua	experiência	em	

caminhoparanoa.org.br

Complete o �Caminho do Paranoá� visitando 
todos os trechos da Orla. Aproveite para conhecer 

a fauna e flora do nosso Cerrado nos tótens 
educativos. Para ampliar seu conhecimento, utilize 

o QR Code e o aplicativo OrlaParanoá. Pe�a 
também seu �Cart�o da Orla� e estampe o selo de 
cada área visitada nos tótens sinalizados, com a 

ajuda de um lápis. Voc� também pode registrar 
suas visitas usando o aplicativo. Quando 

completar o caminho, poste sua experi�ncia em 
caminhoparanoa.org.br
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Exemplos de objetos que 
funcionarão como base para 

a comunicação e sinalização. 
Versáteis e lúdicos, receberão 

a cor do trecho onde 
estiverem implantados, 

consolidando sua 
identidade.

Os objetos têm potencial para 
funções múltiplas, acumulando 

sinalização orientativa / 
direcional, informativa, 
educativa e, até mesmo, 

interagindo como mobiliário e 
elemento de interação lúdica.

A sinalização direcional 
proposta tanto indica atrativos 
e serviços locais,  como 
informa sobre as áreas 
vizinhas no mesmo trecho ou 
outros trechos (com indicação 
da distância a pé). Muitas 
vezes, este tipo de sinalização 
poderá ser aplicada em objetos-
base com funções múltiplas. 
A cor de fundo é sempre a cor 
do objeto sobre a qual a 
sinalização estará aplicada 
sendo, portanto, a cor do 
trecho onde estará im-
plantada. A fonte utilizada, 
‘Paranoá’, foi criada 
especialmente para o projeto 
da Orla, assim como os 
pictogramas e demais sinais.

A sinalização orientativa 
envolve diretórios que 
posicionam os usuários em 
relação à Orla como um todo e 
também em relação ao trecho e 
área onde o frequentador se 
encontra. Com informações em 
braile e QR Code, estimula as 
pessoas a explorarem o 
‘Caminho Paranoá’ (sob 
inspiração do Caminho de 
Santiago), para que melhor co-
nheçam a Orla e o Bioma do 
Cerrado, inclusive com o apoio 
de aplicativo gratuito específico 
a ser disponibilizado pelo GDF.

Alguns objetos-base serão 
suporte para tótens informa-
tivos do ‘Caminho Paranoá’. 
Estes tótens numerados trarão 
informações sobre uma planta 
ou animal do Cerrado, com 
pegadas ou ramos / flores em 
texto e imagens convencionais 
e também em relevo e Braile. 
(a propósito, o usuário pode se 
sentar no objeto enquanto o lê). 
Ao visitar o tótem, a pessoa 
pode ‘carimbar’ sua cartela 
passando um lápis so-bre o 
relevo, no ponto indica-do, ou 
registrar-se via QRCode e/ou 
GPS no aplicativo ‘Caminho 
Paranoá’. Completando a 
visita a todas as áreas, o usu-
ário ganha um selo virtual de 
‘Especialista do Cerrado’
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A proposta da logomarca para a Orla do 
Paranoá valoriza o desenho do lago, 

partindo da premissa de que a natureza 
precede a humanidade e suas interfe-

rências. Sendo uma barragem, o Paranoá 
decorre de uma ação racional, mas são as 

leis da física - e a natureza - que em 
última instância desenham os limites de 

sua orla, influenciando o próprio desenho 
do Plano Piloto, o qual abraça.

O lobo-guará (nome 
científico: Chrysocyon 
brachyurus) é uma espécie 
de canídeo end�mico da 
América do Sul e único 
integrante do g�nero 
Chrysocyon. Provavelmente, 
a espécie vivente mais 
próxima é o cachorro-
vinagre (Speothos 
venaticus). Ocorre em 
savanas e áreas abertas no 
centro do Brasil, Paraguai, 
Argentina e Bolívia, sendo 
um animal típico do 
Cerrado. É o maior canídeo 
da América do Sul, podendo 
atingir entre 20 e 30 kg de 
peso e até 90 cm na altura 
da cernelha. Suas pernas 
longas e finas e a densa 
pelagem avermelhada lhe 
conferem uma apar�ncia 
inconfundível. 

O	lobo-guará	(nome	cientí�ico:	Chrysocyon	brachyurus)	é	uma	espécie	
de	canídeo	endêmico	da	América	do	Sul	e	único	integrante	do	gênero	
Chrysocyon.	Provavelmente,	a	espécie	vivente	mais	próxima	é	o	
cachorro-vinagre	(Speothos	venaticus).	Ocorre	em	savanas	e	áreas	
abertas	no	centro	do	Brasil,	Paraguai,	Argentina	e	Bolívia,	sendo	um	
animal	típico	do	Cerrado.	É	o	maior	canídeo	da	América	do	Sul,	
podendo	atingir	entre	20	e	30	kg	de	peso	e	até	90	cm	na	altura	da	
cernelha.	Suas	pernas	longas	e	�inas	e	a	densa	pelagem	avermelhada	
lhe	conferem	uma	aparência	inconfundível.		(extrato	da	wikipedia)

pegadas	do	lobo-guará

FLEXUOSA

BOSQUE DE PEQUIS

BURITI PEQUI

MATA

IPÊ-AMARELO

COPAÍBA

GUEROBA

GUEROBA GUEROBA

BURITI

JATOBÁ DO CERRADO

INGÁ

BURITI

LANTANA

CAGAITA

GRUPO MACAÚBAS

ARATICUM INGÁ

CAPINS DO CERRADO

PITANGA CAJUZINHO

GRUPO VOQUISIA

JERIVÁ JATOBÁ DO CERRADO
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SEÇÃO INFERIOR

SEÇÃO INTERMEDIÁRIA

SEÇÃO SUPERIOR

DECK OBSERVATÓRIO

COZINHA

RESTAURANTE
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SEÇÃO INTERMEDIÁRIA

SEÇÃO SUPERIOR

NÚCLEO CENTRAL
(circ/inst)

ACESSO

PONTO DE APOIO
Dotados de 2 sanitários PNE, fraldário e bebedouros, serão posicionados a uma distância de 
no máximo 1 Km um do outro. São iluminados e ventilados naturalmente e possuem brises 
em pergolado que viabilizam a produção de energia fotovoltaica.

TRILHAS E PERCURSOS
Os percursos de pedestres e ciclistas propõem uma experiência diversificada em relação à 
paisagem e o lago. Eles conectam pontos de interesse gerando a tensão necessária para o 
desejo de exploração. O caminho mantém o interesse ao alternar aproximação e 
distanciamento da margem. 

Nas aproximações, ora o caminho tangencia a margem, ora avança sobre o espelho 
d’água. Nas tangências, que ocorrem a cada 400m aproximadamente, um pier 
proporciona a experiência de estar sobre o espelho d’água, bem como sentar, descansar e 
contemplar. Quando se afasta da margem, o percurso é brindado com a sombra das 
árvores e um ponto de vista mais elevado. Por sua vez, a ciclovia também ora se afasta, 
ora se aproxima da pista de pedestres e da margem, proporcionando experiências 
semelhantes às da caminhada, de maneira alternada.

O partido sinuoso destes percursos permitirá desvios sobre o espelho d'água em trechos 
onde haja obstáculos não solucionados na orla.

PRAIA
Nos pontos de praia, buscou-se dotá-la com uma experiência diversificada. Um deck 
semi-circular demarca a área de segurança de banho, enquanto avança no espelho d’água 
para permitir que os banhistas entrem na água mergulhando. Escadas tipo piscinas 
permitem subir e descer na água. Na parte central, uma caixa de areia traz o clima lúdico 
das praias oceânicas e fluviais. A entrada na água se dá por piso pavimentado 
antiderrapante construído em placas de concreto que inicia-se a 3m da borda da margem 
e avança até uma cota de 1,5m de profundidade, já dentro do lago e, com isto, 
proporcionando conforto e segurança aos banhistas, além de manter a água limpa. 
Esguichos de água na ponta do deck em ponto oposto à praia fazem referência ao aspecto 
vivo da água em movimento e gera novas formas de interação e beleza cênica. Um 
equipamento construído com lanchonete, vestiários e sanitários proporciona a 
infraestrutura necessária. Conforme a vocação de cada área, poderão existir também 
quadras de vôlei de areia e play-grounds completando o cenário de lazer para toda a 
família.

APOIO PRAIA
Este equipamento será dotado de lanchonete, sanitários - inclusive acessíveis - vestiários, 
fraldário, telefones públicos, etc. Buscamos criar um elemento arquitetônico com viés 
icônico, onde coberturas têxteis criam um efeito inspirado em velas de barcos. Ao 
mesmo tempo, permitem ampla ventilação, e assim como nos Pontos de Apoio padrão, 
possuem brises em um pergolado viabilizam a produção de energia fotovoltaica.

Equipamentos
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Área 4
Está situada ao lado do Pontão do Lago Sul que já se consolidou como um polo 
gastronômico. Nesta área, além de dar continuidade a esta vocação com restaurantes 
voltados para a vista do lago, buscou-se agregar atividades complementares, em especial 
as atividades culturais. Uma praça de eventos capaz de abrigar pequenas feiras ao ar-
livre e shows apoiada por banheiros públicos, estacionamentos e um teatro de arena que 
propõe uma experiência diferenciada com o espelho d’água ao colocar o palco 
imergindo da água.

Uma passarela e uma pérgula são os elementos organizadores do espaço dos 
restaurantes que serão distribuidos ao longo deste percurso cuja implantação deverá 
permitir sempre a permeabilidade visual do espaço e a conformação de espaço de cada 
setor.Bem ao lado da via SHIS QI10 e da ponte Honestino Guimarães foi posicionado 
um terminal fluvial com pier e atracadouro, facilitando uma conexão intermodal – 
onibus, carros, bikes e barcos. Este posicionamento poderá atender também o pontão do 
Lago Sul.

A praia foi posicionada junto a conexão veicular da via SHIS Q1 10 cj. 5 e 6 
resguardando a segurança dos banhistas afastando da área do terminal fluvial. A área 
tem geometria de uma enseada adequada ao conceito proposto. Entorno da praia 
existirão quadras de voley de areia e play-ground.

Área 7a
Vizinha à ponte, esta área receberá 
equipamentos dedicados à gastronomia, com 
edificações organizadas a partir de uma 
pérgula. Sanitários públicos, atracadouro, 
trilhas, ciclovias, estacionamentos e fácil 
conexão com o sistema viário, compõem este 
cenário. O partido sinuoso dos percursos de 
pedestres e ciclovias permitirá desvios sobre 
o espelho d’água em trechos onde haja 
obstáculos não solucionados na orla.

Área 6a
A área 6a se conecta com a área 5a (já implantada) 
através de um deque que passa por baixo da ponte 
junto à cabeceira. As áreas 6a e 7a serão conectadas 
para pedestres e ciclistas através da ponte, que deverá 
ser revitalizada, recebendo um pequeno acréscimo de 
cada lado aumentando a largura das pistas de 
pedestres de um lado e ciclovia do outro para 2,0m 
cada. Somados aos guarda-corpos, barreiras e 
acabamentos que enveloparão a ponte, a largura final 
será acrescida de 1,20m de cada lado. A ponte também 
receberá nova iluminação de segurança, iluminação 
de efeito em led junto ao tabuleiro trazendo a ela 
personalidade.

A área 6a receberá terminal fluvial, rampa de acesso, 
marina e garagem de barcos públicos. Nesta área 
ficará também um parque de lazer com skate park e 
Pump Track (bicicross) ampliando a oferta de 
atividades da área 5a. São atividades afins e pelo nível 
de ruído gerado são adequadas para esta localização.

implantação	.	área	6A
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Nesta extensa área de intervenção que conecta pontos 
com características diversas - das características físicas 
específicas, ao relacionamento com o entorno e a 
proposta do uso - aplicamos um conceito emprestado 
da física, o 'Multiverso'. 

O sentido é que, enquanto cada indivíduo percebe o 
universo de uma forma pessoal, sob o domínio de 
conhecimento e consciência, o multiverso é a 
possibilidade de que novos universos se agreguem e 
coexistam com aquele que conhecemos. 

Com este conceito, procuramos conectar os diversos 
lotes desta área de intervenção através de 
acontecimentos pontuais, mas de maneira que cada 
um destes acontecimentos remeta a uma nova 
experiência, possivelmente voltada a um público 
potencialmente diferente, mas com o qual o usuário 
pode interagir, ampliando seu próprio universo.

O Multiverso é o conjunto destas possibilidades, que 
partem do desconhecido ou ignorado, mas que 
demanda ser explorado e incorporado, no sentido do 
conhecido, no domínio do familiar e no seio do que é 
desejado.

O Multiverso
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A intervenção que propomos nesta área segue uma premissa 
simples, que denominamos de ‘continuum’. Esta concepção sugere 
promover uma continuidade na qual se possa transitar de e para 
as vizinhanças e também em seu seio, passando de um elemento 
a outro do complexo de uma maneira contínua e natural. 

O seguimento desta premissa envolve, por exemplo, a preservação 
de toda a vegetação existente, até mesmo dando continuidade ao 
que já foi inserido pelos proprietários das áreas limítrofes ao 
parque. Por outro lado, propomos que o paisagismo seja 
incrementado de acordo com os módulos propostos neste 
Masterplan.

FLUXOS E CONEXÕES
Em relação ao fluxos, criamos quatro sistemas viários específicos:  
o fluxo dos pedestres, com objetivo de que, protegido de veículos, 
o caminhante possa circular prioritariamente junto à margem do 
lago, eventualmente penetrando nas áreas construídas; o fluxo de 
bicicletas, paralelo ao fluxo de pedestres e dele separado por uma 
faixa verde de segurança  e sombreamento para ambos; o fluxo 
dos barcos, conectado à rota náutica proposta por este 
MasterPlan e, enfim, o fluxo dos veículos automotores, que são 
trazidos da malha víária urbana e conduzindos ao 
estacionamento proposto e estrategicamente localizado;

Também propusemos conectar este parque às áreas adjacentes em 
suas extremidades, através de um deque/ponte destinado apenas 
a pedestres e bicicletas, transpondo a foz de dois afluentes. 

NOVOS EQUIPAMENTOS
Com o intuito de agregar valor funcional à área, propomos a utilização das áreas 
passíveis de construção para a implantação de um complexo de arte, cultura, lazer e 
esporte, aos moldes do SESC Pompeia, em São Paulo. Este complexo deverá ser 
gerido por uma instituição que o operará diretamente ou que direcionará seu uso. 
Serão 4 blocos a serem edificados com altimetria definida pela orla (8,5m ) como se 
fossem grandes maciços aflorados junto à margem do lago com a seguinte utilização:

1º Bloco – no lote C SHIS QL20 principal acesso à área: Portaria/Recepção, 
Galeria, Grand foyer, Teatro, Biblioteca e Áreas de apoio.  
2º Bloco – conectado ao primeiro por uma passarela:  Estar de convivência, 
Restaurante, Varandas, Pier atracadouro / Terminal aquático ( voltados para o lago )
Oficinas ( Voltadas para a parte interna do parque )
3º Bloco – destinados as áreas esportivas com: Quadras cobertas, Ginástica artística 
e Parque aquático.
4º Bloco – Garagem de barcos com rampa de acesso público ao lago.

Dentro do conceito do continuum, todas edificações foram pensadas sob as mesmas 
características volumétricas, ou seja, monolíticas de aparência maciça, porém 

esculpidos para criar acessos, marquises, praças etc.. A intenção é que os edifícios se 
mimetizem na paisagem do lago, configurando-se como um paisagismo construído, 
com fácil manutenção pela própria rusticidade e despojamento dos espaços e 
equipamentos utilizados. Ainda dentro do conceito de continuidade, todas as 
edificações se conectam através de marquises que tanto oferecem abrigo, quanto 
sugerem e provocam o percurso.

A propósito do percurso, ao longo dele o usuário experimenta ambientes diversos e 
ricos em elementos de surpresa. O caminhante ora está junto à margem, ora está 
mais no interior do parque. Outras vezes, o caminhante penetra nas edificações, cada 
qual com programas e ambiências específicas, ou então nos deques onde pode 
interagir com a água.  Outras vezes, ainda, o percurso do usuário o leva a cruzar o 
lago através das pontes, ou então a passar pela área de convivência da prainha de 
areia, com local para natação, quadras de areia com bar, área de convivência com 
apoio de cozinha e sanitários.

Em todo o percurso e também nas edificações – sempre desenvolvidas em um único 
pavimento - a rota acessível está garantida.
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Simbolizando a proposta de intervenção na orla como um 
todo, nesta área enfatizamos o conceito de exploração e 
interação entre os elementos água e terra, acrescentando 
um novo ingrediente: o ar. A sugestão implícita é que a 
relação harmônica entre diferentes elementos da natureza 
dão suporte à possibilidade de que esta simbiose possa ser 
replicada em diferentes níveis da experiência dos 
usuários, podendo até mesmo ser transportado para suas 
vidas pessoais e sociais.

Área 18B
Esta área é composta pelo parque ecológico das Garças e 
uma área parcelada à oeste, onde 5 lotes de 1.260m² serão 
reposicionados por este Masterplan. O parque das Garças 
deverá ser objeto de uma meticulosa intervenção para que 
sua cobertura vegetal seja revitalizada e incrementada 
com o plantio de espécies nativas, a fim de conservar seu 
ecossistema natural.

Por sua localização esta área tem uma vocação simbólica 
natural. Na perspectiva que se delineia entre o urbano e o 
natural a vista percorre um parque que aponta para o lago 
e nos convida a novas experiências. Da água emerge um 
símbolo que pontua a paisagem e homenageia a união 
entre a natureza e a humanidade. Um gesto tecnológico 
ganha forma inspirado nos troncos retorcidos das árvores 
do cerrado e na elegancia da garça representando a fauna 
da região. Do sincretismo da água, da terra e do ar, nasce 
um novo símbolo que traz o facínio do novo, dos sonhos, 
do gesto que aponta para cima e busca o sentido cósmico 
da perfeição. O olhar do cidadão que percorre esta 
direção se aproxima do lago, mergulha numa passarela de 
vidro sob o espelho dagua, experimenta sua cor, sua luz, 
sua quietude e sua vida, e depois se projeta para cima até 
atingir um mirante onde se contempla numa posição 
privilegiada os gestos da natureza desenhando as bordas 
do lago e os gestos do homem que materializaram seus 
sonhos e utopias urbanas. Mais que um símbolo destes 
novos tempos, será também um ponto de atração 
turística, que criará movimento, interesse, vitalidade e 
viabilidade a este contexto.

A área receberá também os equipamentos de praia 
conforme o conceito apresentado neste Masterplan, 
dando suporte às atividades que já são consagradas neste 
locais. Haverá também um terminal fluvial que por sua 
posição tanto será um importante ponto de conexão para 
a moblidade da cidade, quanto o será para as rotas 
turísticas do proprio lago.

Área 14
Caminhos de pedestres e ciclovias 
conectam o parque das Garças com um 
largo no centro da Área 14 onde há um 
bloco que abriga atividades de lazer, 
comércio e serviços de apoio, com 
restaurantes, bares, sanitários, fraudários, 
bebedouros, etc. Este lugar também 
convida à uma rica experiencia espacial. 
A inserção da edificação neste terreno 
inclinado toma emprestado níveis 
elevados e os mais próximos da cota do 
lago e convida o usuário a explorar estes 
percursos de maneira peculiar 
experimentando o espaço de forma lúdica. 
A implantação deste edificio é horizontal, 
delicada e respeitosa, mas gera um espaço 
de grande interesse criando o fator 
motivacional necessário para os percursos 
ao longo da orla. 

Lote PAN 13
As vias de pedestres e ciclovias seguem 
na orla o Hospital Sarah, e desviam por 
traz  até o lote PAN 13, uma área de 
quase 90 mil metros quadrados com 
uma topografia que favorece a 
implantação de esportes radicais tais 
como mountainboard, cross triathlon, 
skate, slackline, quadras de areia, 
academia ao ar-livre, etc, e esportes 
náuticos não motorizados como 
caiaque, remo e natação. Um bloco de 
restaurantes, bares e areas de apoio 
conforma o espaço e se posiciona de 
forma dominante permitindo a quem 
nele se posiciona a vivenciar todas as 
atividades da área. Uma praia conforme 
conceito deste Masterplan também faz 
parte da área, transformando este lugar 
num ponto de alta atração. 
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