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OBJETIVOS E DIRETRIZES DE PROJETO

A presente proposta de Masterplan sintetiza nossa leitura dessa realidade complexa, com todas as suas cores e 
matizes. O partido que adotamos está representado graficamente nas próximas pranchas e descrito nos textos 
que as acompanham. O conjunto das ações e intervenções desenhadas objetivaram responder à pergunta 
anterior e atender às seguintes diretrizes e objetivos de projeto:

1 - Propor um sistema regional de mobilidade coerente com as oportunidades de acesso físico e visual da 
população ao espelho d’água e às margens do Lago Paranoá;

2 - Identificar áreas potenciais ao longo do perímetro do Lago Paranoá, cuja superfície generosa permita 
articular o sistema viário existente no seu entorno, criando vias parques e implantando infraestruturas de apoio 
às atividades de esporte, lazer, recreação, cultura, serviços e comércio;

3 - Identificar a margem contínua sob o domínio público (não invadida ou ocupada e privatizada) que possibilite 
implantar infraestruturas de mobilidade motorizada e não motorizada, viabilizando o acesso das pessoas à orla 
do Lago Paranoá;

4 - Definir circuitos que conectem os pontos de usos já consagrados pelo público ao longo das margens do lago 
(praias, campos e bosques, parques e infraestruturas implantadas) e permitam apoiar o desenvolvimento de 
novas atividades econômicas compatíveis com o caráter público e sustentável dos usos e critérios de preservação 
estabelecidos legalmente pelo Plano de Zoneamento e de Manejo da APA do Lago Paranoá;

5 - Identificar e marcar com intervenções estratégicas os pontos referenciais de interesse cênico relacionados 
à paisagem característica da cidade de Brasília e seu skyline, assim como do espelho d’água e margens do Lago 
Paranoá;

6 - Identificar e propor possíveis trajetos a serem transformados em rotas de interesse turístico e de lazer e 
recreação ao longo e entre as margens do Lago Paranoá, promovendo novas alternativas e modais de transporte 
e circulação através do espelho d’água do Lago Paranoá;

7 - Criar um sistema de espaços livres e unidades de conservação integrados entre si a partir das unidades 
existentes e projetando três novos parques definidos como áreas a serem detalhadas no âmbito do presente 
edital;

8 - Reforçar e conectar entre si as manchas ou fragmentos de áreas de vegetação remanescentes típica do 
Cerrado, utilizando-as como matriz da proposta de plantio de vegetação – adotando-se espécies nativas em 
todos os estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo e forrageiro;

9 - Ampliar o conjunto de reservas naturais de uso restrito e controlado, ampliando as possibilidades de refúgio 
e reprodução da flora e fauna nativas do cerrado.

PLANO GERAL

O ‘Masterplan Lago Paranoá’ é simultaneamente um desafio e uma oportunidade. Enquanto oportunidade, 
ele nos possibilita contribuir com o debate público sobre os desígnios do Lago Paranoá, revisitando as 
recomendações do Projeto Orla (1992/95) e os termos definidos no edital desse concurso. Os principais desafios 
que identificamos são superar os entraves e dificuldades de mobilidade e acessibilidade e recompor a unidade 
da paisagem que hoje está fragmentada. 

Essa proposta consiste na apresentação de um plano geral e nos projetos básicos para três parques definidos 
pelo edital do concurso como áreas prioritárias de intervenção a serem detalhadas. 

Cada uma dessas três áreas constitui articulações ou nós centrais do sistema de mobilidade proposto e foram 
programadas para apoiar e desenvolver um papel definido diante do conjunto. As áreas 01 e 02, situadas na 
porção Sul do lago, acolhem atividades culturais e esportivas, enquanto na sua porção Norte, a área 03 sedia 
atividades de lazer e esporte náutico, acrescidas de um polo comercial. 

Duas outras áreas exercem um papel importante nesse esquema: uma delas situada junto do Setor Hoteleiro e 
a outra junto ao campus da Universidade de Brasília. A primeira, foi definida como o principal portal de acesso 
ao Lago Paranoá pela sua centralidade e proximidade com o Plano Piloto e suas altas densidades populacionais, 
onde propomos a criação de um terminal intermodal terrestre-náutico. A segunda, contendo amplos terrenos 
sem ocupação, é indicada para acolher um arboreto e um parque dedicado ao tema da biodiversidade, a fim de 
promover a educação e pesquisas em relação às riquezas do cerrado brasileiro.

As demais áreas definidas no edital para intervenção também foram integradas e articuladas fisicamente entre 
si através de um trajeto contínuo de caminhos e ciclovias que acompanha o perímetro da orla do lago.  Essas 
áreas possuem atributos específicos e guardam enorme riqueza ambiental por conservarem remanescentes da 
vegetação típica do Cerrado (campos, matas ciliares e de galeria) ou são locais já consagrados pelo uso público, 
a exemplo de praias ou locais de piquenique, pontos de decolagem de asa delta, praça dos orixás, pesqueiros, 
trapiches e ancoradouros, etc. 

O plano geral apresenta nossa concepção de articulação do atual sistema viário com as possibilidades alternativas 
de mobilidade da população entre as Regiões Administrativas e o Lago Paranoá e sua Orla. Propomos privilegiar 
os meios de transporte coletivo (metrô e ônibus), assim como estimular outros modais de deslocamento 
(bicicletas e o caminhamento). A superfície do espelho d’água do Lago Paranoá é compreendida tanto como um 
recurso para desenvolver atividades esportivas, de lazer e recreação ou turísticas, assim como uma alternativa 
viável de transpor as distâncias entre as margens e conectar pontos do território através de rotas de transporte 
lacustre. Propomos também estabelecer as conexões necessárias para unir o traçado viário existente e o trajeto 
das linhas de transporte coletivo com relação à orla do lago, através de pontos estratégicos de onde partem 
caminhos motorizados ou não que atingem as margens do lago.  

Quando e onde foi possível, conectamos os espaços livres, parques e áreas de conservação situados à beira 
do lago com o sistema viário existente, através de uma rede de ruas de tráfego lento, caminhos e trilhas que 
conduzem a praças ou áreas de manobra e estacionamentos de onde se acessam outros equipamentos. Quando 
isso não foi possível, seja por não existirem espaços livres suficientes ou porque a fragilidade ambiental do 
lugar recomendava (nas áreas de restrição ambiental situadas junto à foz de rios e córregos), os caminhos 
são exclusivos para os pedestres e ciclistas e inclusive podem se projetar na forma de decks e pontes sobre o 
espelho d’água. No percurso desses trajetos, elegemos e definimos pontos de apoio para os usuários, dotando-
os de mirantes, bancos, sanitários, lanchonetes e outras amenidades. Para definir esses locais de descanso e/
ou contemplação ao longo dos percursos projetados, identificamos os melhores visuais cênicos descortinados 
a partir da margem do lago em relação aos marcos urbanos, pontos turísticos notáveis ou o skyline da cidade. 

As margens do Lago Paranoá abrigam uma diversidade de ambientes com características distintas e específicas. 
Em razão disso foram definidos diferentes níveis de intervenção segundo seus condicionantes e potencialidade 
naturais, e respeitando o entorno dessas áreas. Áreas de reserva e fragilidade ambiental, compreendendo a foz 
dos córregos, nascentes e veredas consistem no Nível Mínimo de intervenção. Nestes locais as intervenções 
propostas objetivam a manutenção total da flora nativa, implantando-se apenas trilhas que se interligam ao 
circuito principal da orla. O Nível Baixo de intervenção inclui rotas pavimentadas para pedestres e ciclistas. 
O Nível Médio de intervenção corresponde às áreas de permanência humana contemplando elementos de 
apoio e conforto aos usuários e promovendo a transição entre os diferentes cenários da orla. Já o Nível Alto 
de intervenção apresenta maior número de componentes construídos e áreas pavimentadas. Finalmente, 
o cenário correspondente ao Nível Máximo de intervenção consiste das áreas de grande concentração de 
pessoas, onde foram implantadas as edificações e outros equipamentos de apoio. Essas intervenções situam-se 
estrategicamente próximas a pontos de conexão com a trama urbana e o sistema viário, a exemplo de parques, 
praças, terminais de transporte.

Integra ainda nossa proposta a adoção de sistemas e materiais de construção e acabamento sustentáveis 
para implantar as infraestruturas de apoio e o mobiliário de conforto, iluminação, comunicação e informação, 
monitoração e segurança dos espaços livres situados ao longo da orla do Lago Paranoá. Concluindo, propomos 
um cuidado especial com a qualidade das águas do lago, fiscalizando os lançamentos de esgoto clandestino e 
adotando-se sistemas de saneamento de baixo impacto ambiental nas estruturas sanitárias implantadas pelo 
projeto.  
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Butiá-do-cerrado

Tucum-bravo

Jerivá

Buriti-mirim

Guariroba

Babaçu

Burití

Dendezeiro

Barbatimão

Cagaita

Jacarandá ou Caroba

Jatobá-do-cerrado

Mangaba

Murici

Saputá

Goiabeira

Papagaio

Pimenta-de-macaco

Pau-de-rosas          

Angelim-do-cerrado

Colher-de-vaqueiro

Claraíba

Mulungu-coral

Pau-terra

Pau-amarelo

Pequi

Sucupira-preta

Copaiba

Ipê-amarelo

Ipê-branco

Monguba

Uruvalheira

Angelim-rosa

Gonçalo-alves

Ucuuba-vermelha

Guapuruvu

Inga

Ipê-rosa

Jatobá

Rosa-do-campo
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Butia paraguayensis

Astrocaryum vulgare

Syagrus romanzoffiana

Mauritiella armata 

Syagrus oleracea

Attalea speciosa

Mauritia flexuosa

Elaeis guineensis

Stryphnodendron polyphyllum

Eugenia dysenterica

Jacaranda cuspidifolia

Hymenaea stigonocarpa

Hancornia speciosa

Byrsonima verbacifolia

Salacia elliptica

Psidium guajava

Aegiphila sellowiana

Xylopia aromatica

Physocalymma scaberrimum

Vatairea macrocarpa

Salvertia convallariaeodora

Cordia glabrata

Erythrina mulungu

Qualea grandiflora

Vochysia haenkeana

Caryocar brasiliense

Bowdichia virgilioides

Copaifera langsdorffii

Tabebuia ochracea

Tabebuia roseo-alba

Pachira aquatica

Platypodium elegans

Platycyamus regnellii

Astronium fraxinifolium

Virola sebifera

Schizolobium parahyba

Inga edulis

Tatebuia avellanedae

Hymenaea courbaril

Kielmeyera rubriflora

Módulo Duplo
churrasqueira + deck

Módulo Duplo
sombreamento + deck Lógica Estrutural

Módulo Simples
churrasqueira + deck

Módulo Simples
aluguel equipamentos + deck

Módulo Simples
churrasqueira

Deck

Churrasqueira

Bancos

MÓDULOS

Estes módulos de usos diversos foram desenvolvidos para serem utilizados como equipamentos 
catalisadores de usos, tanto nos parques detalhados por este projeto, assim como em diversas 
áreas públicas da cidade que necessitarem de um equipamento de atração de uso. Eles podem 
estar dispostos tanto à beira d’água, utilizando, quando houver, o deque em madeira como 
atracadouro, assim como em áreas secas.
Os módulos buscam abranger diversos usos utilizando-se de soluções técnicas e formais 
semelhantes, podendo ser um espaço para churrasqueiras, sanitários, um espaço de apoio para 
serviços de aluguel de equipamentos aquáticos, uma pequena praça com bancos e um tabuleiro 
de xadrez ou até mesmo um simples deque de madeira com esperas para um guarda sol a ser 
levado pelo usuário.
O módulo básico possui embasamento em concreto com uma área de 03 por 03 metros, 
podendo, então, serem adicionados módulos adicionais ou deques em madeira. Nos casos em 
que há necessidade de cobertura, utiliza-se de uma estrutura em madeira com cobertura em 
telhas termo acústicas do tipo “sanduíche”. Sua solução construtiva busca um equipamento de 
baixo custo e rápida execução, podendo, assim, agilizar a intervenção em áreas que necessitam 
urgência de qualificação.

PAISAGISMO

O Distrito Federal situa-se na região Centro-Oeste brasileira sob o domínio climático do Cerrado, 
de invernos secos e chuvas concentradas entre os meses de setembro a março. A média anual 
de precipitações não ultrapassa os 1.688 mm, impondo à vegetação um conjunto de adaptações 
evolutivas especializadas. Ao contrário do que muitos imaginam esse bioma é tão antigo quanto 
representativo desde o ponto de vista da biodiversidade. Os estudos sobre seus recursos são 
promissores quanto ao potencial de usos e aplicações úteis para o desenvolvimento econômico, 
social e cultural. Porém, o impacto humano ao longo das últimas cinco décadas sobre as áreas 
de preservação permanentes situadas nas margens do Lago Paranoá atinge dramaticamente 
os espaços necessários à proteção dos corpos de água suprimindo ou substituindo a vegetação 
nativa tão importante para a manutenção do ciclo hidrológico natural.

A cobertura vegetal original foi reduzida a um mosaico de manchas, pontuando o que restou dos 
campos e arvoredos singulares que dominavam este ambiente. Ao longo das últimas seis décadas 
de ocupação humana, a fisionomia da paisagem do cerrado foi sistematicamente alterada e 
teve sua vegetação nativa substituída ou relegada a segundo plano. Seja para introduzir ali 
infraestruturas privativas de recreação e lazer, seja pelo tratamento paisagístico realizado com 
espécies exóticas, muitas delas invasoras e danosas ao equilíbrio da fauna e da flora local. 
O partido adotado no desenho e tratamento paisagístico apoia-se exclusivamente sobre o 
material vegetal oriundo do Cerrado. A vegetação local serviu de referência para as composições 
e especificações de novos plantios. O plantio de árvores, palmeiras, arbustos, herbáceas e 
forrageiras objetiva tanto a recomposição da fisionomia típica dos diversos ambientes  específicos 
do Cerrado como atender a critérios e demandas funcionais e estéticos. Os padrões de plantio 
também foram estudados e propostos objetivando manter e ampliar as formações vegetais 
existentes e suas configurações espaciais originais. Entretanto, quando a vegetação se aproxima 
das edificações, equipamentos e infraestruturas de apoio aos usuários dos espaços livres ela 
atende a padrões de plantios mais ordenados e homogêneos. 

Dessa forma são facilmente identificáveis em contraponto à dispersão ocasional do 
comportamento espontâneo da vegetação 
na Natureza. Optamos pela diversidade de formas, tamanhos, texturas, cores e frutos para o 
tratamento das áreas ajardinadas junto aos espaços de maior intensidade de usos e atividades 
humanos. Simultaneamente, propomos também a recomposição paisagística sobre áreas 
extensas e contínuas para dessa maneira constituir corredores de biodiversidade, cujo manejo 
se subordinem a prestar os serviços ambientais necessários para o refúgio e a reprodução da 
flora e da fauna nativas da região.
Através da composição vegetal reforçamos a legibilidade dos espaços através da criação 
de marcos referenciais que identifiquem os lugares e produzam estímulos visuais diferentes 
em cada época do ano. Ao mesmo tempo, a vegetação indicada pode cumprir com algumas 
funções para melhorar as condições de uso desses espaços livres, tais como: propiciar sombra 
e reduzir as altas temperaturas nos dias quentes, estabilizar os solos evitando a sua erosão e 
degradação, contribuir para a infiltração da água da chuva no terreno e a recarga dos lençóis 
d’água subterrâneos ou conformar uma paisagem agradável à escala dos usuários.

telha metálica

estrutura
em madeira

pilar em madeira

piso em concreto
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