
Desejamos inicialmente desculpar-nos perante a Dr. Lucio Costa e a Comissão Julgadora do concurso 
para algumas apreciações acerca da escala bucólica da ainda nova capital, e também justificar-nos.

Esta proposta para o Masterplan da Orla do Lago Paranoá demanda compreender, respeitar e seguir 
o que Sophia S. Telles definiu como “o sentido lírico que Lucio confere à paisagem”1. Entre cultura e 
natureza, o artífice da arquitetura moderna brasileira estabelece uma delicada relação de proximidade 
e distanciamento, de coexistência e separação, de presença e lonjura. São duas as imagens mais 
elucidativas do papel que Dr. Lucio conferia ao Paranoá na concepção de Brasília: o contorno 
incompleto do lago que aparece no segundo e no terceiro croquis da Memória Descritiva do Plano 
Piloto, e a vista do Eixo Monumental que temos a partir da Plataforma Rodoviária ou da Torre de TV. 
Em um duo com o lago Paranoá que o Plano Piloto foi concebido como “uma solução possível, que 
não foi procurada mas surgiu, por assim dizer, já pronta.”2 Entretanto, tal como numa composição 
pictórica, o lago sempre esteve em segundo plano em relação à cidade-capital – “o lugar da natureza 
como o fundo latente da cultura”3. O Paranoá era a parte mais representativa da natureza indômita a 
ser resguarda: o lago era externo ao determinismo do desenho geométrico (Figura 1). Em comunhão 
com “cerrado deserto e de encontro a um céu imenso, como em pleno mar”4, o lago Paranoá origina 
o horizonte. Horizonte, o qual é concomitantemente origem e destinação deste espaço moderno: 
o traçado de Brasília emerge sutilmente do solo agreste mas dele não se destaca, pelo contrário, o 
ponto de fuga da perspectiva da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes encontra-se 
exatamente na vestal natureza.

Ao mesmo tempo, precisa-se ter em vista o reconhecimento feito a posteriori pelo próprio Dr. Lucio 
com relação à cidade que concebeu. Em 1984, em entrevista dada na Plataforma Rodoviária, ele 
reconheceu candidamente a diferença entre a cidade imaginada e a cidade existente: “Isto tudo é 
muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requintada, 
meio cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros verdadeiros que 
construíram a cidade e estão ali legitimamente. [...] Eles estão com a razão, eu é que estava errado. 
Eles tomaram conta daquilo que não foi concebido para eles. [...] Na verdade, o sonho foi menor do 
que a realidade. A realidade foi maior, mais bela.”5 Tal confissão é, por um lado, a constatação de que 
a apropriação e o uso que a população faz de sua cidade (mesmo na mais nova das urbes) ocorrem 
de modos imprevistos pelo demiurgo, o qual não se resigna com tal fato, mas generosamente 
maravilha-se. Porém, a declaração pode também ser lida como um salvo conduto para os projetistas 
no porvir: uma reconhecença da perpétua incompletude do trabalho urbano que é pensar uma 
capital viva.

Elucidativo é o argumento numérico: a cidade planejada para ter entre 500 e 700 mil habitantes, hoje 
tem cerca de 3 milhões de moradores. A ocupação metropolitana de capital federal deu-se muito 
além do Plano Piloto (Figura 2). A casta e idílica imagem do entorno natural pouco corresponde à 
condição atual do território do Distrito Federal. A Brasília da década de 10 do século 21 demanda 
exatamente a posse daquilo que Dr. Lucio deixou como pano de fundo ao “ato deliberado de posse, 
um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial.”6

O âmago deste concurso está numa questão já percebida por Dr. Lucio e que tem nas margens 
do lago Paranoá um dos seus principais palcos de conflito. Ainda em 1987, o grande arquiteto deu 
indicações dos estágios a serem cumpridos para conciliar a manutenção do espirito inaugural de 
Brasília com o fomento à dinâmica do presente: “chegou o momento de definir e de delimitar a futura 
‘volumetria’ espacial da cidade, ou seja a relação entre o verde das áreas a serem mantidas in natura 
(ou cultivadas como campos, arvoredos e bosques) e o branco das áreas a serem edificadas.”7

No fundo, esta é uma aceitação da impossibilidade da total dissolução da área residencial em meio a 
vegetação tal como almejado na Memória Descritiva. Os bairros ao redor do lago Paranoá são muito 
mais densos do que os “setores ilhados, cercados de arvoredo e campo”8 ou das “casas avulsas de 
alto padrão arquitetônico” com “afastamento mínimo de um quilômetro de casa a casa”9. Lucio Costa 
tinha o desejo inicial de evitar a ocupação ao redor do lago Paranoá10, salvo exceção ao Palácio 
da Alvorada, ao Hotel, a clubes esportivos e náuticos, a restaurantes e áreas de lazer coletivas. 
Os parâmetros paisagísticos do projeto de 1957 objetivavam a dissipação de toda configuração 
visivelmente urbana para as áreas não-monumentais. As edificações residenciais não se articulariam 
por meios de ruas, calçadas, meios-fios – tais elementos urbanos eram quase ausentes. Intentava-se 
o distanciamento entre casas, privilegiando a intimidade de cada ente. Deveria, portanto, prevalecer 
a visão contemplativa da paisagem, desejosamente agreste.

Isso não aconteceu. A realidade demonstra uma profusão de residências de alto padrão, lado a 
lado, com lotes bem determinados. As casas mais próximas do lago lotearam as margens da orla, 
delimitando-a com muros, instalando seus píeres particulares. Ao redor do Paranoá, pouco restou 
daquele imaginário bucólico exordial.

Para restabelecer o controle público da envoltória da bacia d’água, importante foi o ato de 
desapropriação de grande parte dessa faixa pública de 30 metros da orla do Lago Paranoá, 
correspondente a Área de Preservação Permanente, tendo também como fundamentação a Portaria 
nº 314 do IPHAN, de 8 de outubro de 1992, que instituía “o acesso público à orla do lago em todo 
seu perímetro”.

Se impossível é estabelecer totalmente os desejos formulados na Memória Descritiva, é plenamente 
possível e desejável restituir o usufruto público e popular das margens do lago. Viemos aqui, 
portanto, propor um plano estratégico e sistemático de toda envoltória do Paranoá. Entre o respeito 
à concepção inicial de Lucio Costa e as respostas à condição contemporânea, é a conciliação que 
ambicionamos.

1 TELLES, Sophia S. Brasília – o desenho da superfície. In.: XAVIER, 
Alberto; KATINSKY, Julio (Org.). Brasília, Antologia Crítica. São Paulo: 
Cosac Naify, 2012. p.328.
2 COSTA, Lucio. Memória Descritiva do Plano Piloto. In.: Registro de 
uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. p.283.
3 TELLES, Sophia S. Op. Cit. p.330.
4 COSTA, Lucio. O urbanista defende sua cidade. Op. Cit. p.303.
5 COSTA, Lucio. Plataforma Rodoviária – Entrevista in loco. Op. Cit. 

BRASÍLIA, cidade térrea e hidroviária; cidade parque. 
Ainda sonho arqui-secular do Patriarca.

1 – A relação com o horizonte particulariza o Plano Piloto de Brasília em relação a qualquer outro projeto 
urbano já feito. Por isso, é essencial a horizontalidade dos novos elementos arquitetônicos e urbanísticos 
a serem implementados ao redor do lago Paranoá.

2 – Estar na orla. Caminhar linearmente com um pé pisando na terra ou areia seca e com o outro afundando 
sob a superfície da água. Descalços temos contato sem intermediação com a natureza. Tal experiência 
tátil com a água é fundante para o Brasil e para o modo de vida de grande parte dos brasileiros, mas ainda 
muito retraída no cotidiano do brasiliense. Uma relação direta com a margem do Paranoá que este projeto 
busca estabelecer, como meio de potencializar a compreensão da paisagem do Planalto Central.

3 – A delicadeza com a qual Dr. Lucio estabelecia a relação entre cidade e natureza precisa ser 
potencializada, a fim de ser convertida em uma ação projetual que trate paisagismo e urbanismo como 
disciplinas integradas.
Não cabe mais restringir a compreensão do trabalho sobre a paisagem como a criação de parques que 
fariam contraponto com ambientes urbanos densamente habitados. Esse ainda recorrente raciocínio 
caracteriza a natureza, sob um viés moralista, como antídoto ao agressivo ambiente das cidades. Mas 
esta é uma lógica excludente. Nela, a paisagem é vista como o contrário das edificações, infraestrutura e 
tecnologia.
O antropólogo francês Bruno Latour observa na contemporaneidade uma mudança de paradigma em 
direção à dissolução da comumente assumida dicotomia entre natural e artificial. Neste início de século 21, 
o termo paisagem deve ser entendido como território para se operar sobre. Tal como os arquitetos espanhóis 
Iñaki Abalos e Juan Herreros esclarecem: “todo lugar passou a ser entendido como uma paisagem em si, 
natural ou artificial, deixando de ser aquele fundo neutro sobre o qual se destacavam objetos arquitetônicos 
artificiais (...), tornando-se objeto de interesse primário, foco de atenção do arquiteto. Com essa mudança 
no olhar, a paisagem perde sua inércia e passa a ser objeto de transformações possíveis; a paisagem 
passa a ser aquilo que podemos projetar.”11

Não é fortuito que, em alguns países de língua inglesa, a denominação da disciplina responsável pelo projeto 
nessas condições é landscape urbanism, motivando a dialética entre as duas práticas.

4 – O professor norte-americano Charles Waldheim sintetiza landscape urbanism como disciplina 
responsável pela organização de superfícies horizontais12. Nela, o trabalho em espaços públicos pontuais é 
substituído pela a atenção às paisagens infraestruturais de larga escala, como mecanismos reordenadores 
das cidades. O papel desse novo paisagista amplia-se para a compreensão conceitual de lugares, 
territórios, ecossistemas, relações, infraestruturas. Como organizador de grandes espaços urbanos.

5 – O lago Paranoá guarda nele um grande potencial como articulador da dinâmica urbana do Distrito 
Federal, especialmente em termos ecológicos e de mobilidade urbana.

6 – Propomos que, ambientalmente, o lago Paranoá torne-se elemento estruturante de caráter centrípeto. 
Isto é, como núcleo conector dos ecossistemas existentes (Figura 3) e irradiador para a instituição de 
novas áreas verdes (Figura 4).

7 – Por sua vez, enquanto superfície de transporte, o lago Paranoá torne-se elemento estruturante de 
caráter centrífugo. Ou seja, que ele seja aproveitado como hidrovia, com percursos regulares integrados 
ao sistema de transporte coletivo da capital federal (Figuras 5 e 6).

8 – A paisagem passa a ser vista como meio capaz de responder às constantes e inevitáveis transformações 
do espaço urbano atual, condicionadas por mudanças eventuais de caráter econômico, político ou social. 
Ou seja, a paisagem aparece como meio de projeto aberto à indeterminação inerente à contemporaneidade.
O desenho urbano é aceito como um contínuo e ininterrupto processo. A cidade sendo compreendida 
menos segundo seus aspectos formais e mais de acordo com o entendimento da relação entre espaço 
e tempo, como afirma o responsável pelo projeto paisagístico do High Line, James Corner, do escritório 
Field Operations: “Este trabalho deve necessariamente observar a metrópole por completo como uma 
arena viva de processos e trocas ao longo do tempo, possibilitando novas forças e relações que embasam 
novas atividades e padrões de ocupação. A designação terra firma – firme, que não está em mutação, 
fixo e definido – abre caminho em favor de processos cambiantes que seguem através do campo urbano: 
terra fluxus”13

O lago Paranoá pode reestabelecer e colaborar com sistemas ecológicos mais amplos no Planalto Central. 
O cerrado não deve ser compreendido como ecossistema estável e fechado conforme uma estrutura 
hierárquica e linear de evolução. O cerrado deve ser reconhecido como sistema aberto, complexo, 
dinâmico, frágil, de grande diversidade, que se auto-organiza e sujeito a mudanças (por vezes, bruscas e 

imprevisíveis) ao longo dos anos. Isto é, para que se sustente a longo prazo, o Masterplan da Orla do Lago 
Paranoá deve prever adaptabilidade conforme o tempo, considerando a possibilidade da ocorrência de 
distúrbios naturais e que, mesmo assim, será possível o restabelecimento do lugar. Certeza e controle não 
são características próprias a um sistema ecológico complexo.14

9 – Uma diretriz fundamental é a proteção e a recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente 
(APP). Isso ocorrerá por dois vetores. O primeiro é a implementação e o fortalecimento de vegetação 
em nascentes e fozes de rios e riachos que desembocam no Lago Paranoá (prancha 2). O segundo 
está relacionado à faixa pública de 30 metros da orla do Lago Paranoá, onde haverá um tratamento das 
espécies vegetais locais e próprias à borda da bacia d’água. Haverá especial atenção às veredas tão 
características do cerrado, nas áreas alagáveis onde emergem os buritis.

10 – O enriquecimento da biodiversidade de acordo com características próprias ao cerrado. O Parque 
Ecológico que irradiará em toda envoltória do lago Paranoá será composto por três tipos de formações 
vegetais: Campo, Mata e Savana. 
Cabe atentar que haverá respeito absoluto à vegetação nativa e significativa existente, preservando-a 
sempre que possível.

11 – O trabalho paisagístico deve ter um caráter pedagógico. A educação ambiental é fundamental para a 
manutenção do bioma a longo prazo. Faz-se imperativo apresentar o significado, a beleza e a importância 
do cerrado, ecossistema sob o risco de extinção, como declarou o antropólogo Altair Sales Barbosa, um 
dos maiores especialistas sobre o assunto: “Até meados dos anos 1950, tínhamos o Cerrado praticamente 
intacto no Centro-Oeste brasileiro. Desde então, com a implantação de infraestrutura viária básica, com 
a construção de grandes cidades, como Brasília, criou-se um conjunto que modificou radicalmente o 
ambiente. A partir de 1970, quando as grandes multinacionais da agroindústria se apossaram dos 
ambientes do Cerrado para grandes monoculturas, aí começa o processo de finalização desse bioma. 
Ou seja, o homem sendo responsável pelo fim desse ambiente que é precioso para a história do planeta 
Terra.”15 É, portanto, imprescindível a presença das espécies do cerrado nas margens do Paranoá como 
registro e testemunho didático para toda sociedade.

12 – Parques Lineares serão os protagonistas no Masterplan da Orla do Lago Paranoá. Eles operarão como 
costuras urbano-paisagísticas. Concomitantemente assumem tanto um papel fundamental na recuperação 
da biodiversidade quanto como campo infraestrutural capaz de abrigar diferentes programas, modificáveis 
e ajustáveis ao longo do tempo, assim como acomodariam atividades efêmeras, planejadas ou não. O 
Parque Linear converte uma área antes considerada divisória entre duas diferentes ambiências urbanas, 
transformando-a em enlace. O Parque Linear é um recurso estratégico para estabelecer conexões.

13 – Para tanto, demanda-se a estruturação de um sistema com tipologias de estruturas arquitetônicas e 
naturais a serem implantadas ao redor do lago Paranoá (Figuras 7 e 8). Em outros termos, tal estratégia 
consiste na criação de instrumentos de intervenção aplicáveis em qualquer margem do lago, respeitando 
as especificidades geográficas de cada localidade. 
Organizamos tal sistema a partir de quatro grandes categorias: vegetação (VE), caminhos (CA), pavilhões 
(PA), água (AG).

14 – Os tipos de caminhos estabelecidos diferenciam-se segundo uma hierarquia de fluxo de uso. 
Consequentemente, muito do entendimento espacial que os visitantes terão dos Parques Lineares será 
proveniente do caráter estabelecido de tais percursos. 
Os caminhos são o instrumento de desenho mais potente na configuração de cada área de orla. Por 
vezes, seguem uma lógica que destaca os eixos estruturadores: principalmente, em deques e pontes 
de madeira (CA.02) e vias compartilhadas (CA.05), com pavimento asfáltico para uso tanto de pedestres 
quanto de ciclistas e, ocasionalmente, de veículos maiores para serviços, reparos e emergências. Em 
outras ocasiões, os traçados são mais orgânicos e entremeados em áreas de ocupação vegetal mais 
pujante: as trilhas (CA.01) são caminhos de pequeno porte com piso de terra com areia (PTA) e sem meios-
fios – o que dissolverá a distinção do que é e o que não é caminho, isto é, não haverá linha claramente 
limítrofe das laterais do percurso, o qual se torna rarefeito em meio à vegetação. 
Tais caminhos são eminentemente para pedestres: trilhas (CA.01), deques (CA.02), vias compartilhadas 
(CA.05) e praças (CA.04), as quais acabam por pontuar os percursos, criando alargamentos, isto é, sutis 
marcos para a compreensão do ambiente e estimuladores de encontros e eventos.

15 – De modo geral, os caminhos são compostos por pisos permeáveis, atendendo a natural necessidade 
de recarregar o lençol freático.

16 – O transporte por bicicleta é incentivado com a criação de ciclovias (CA.03), que virão a se constituir em 
um anel de transporte metropolitano ao redor de todo o lago Paranoá (Figura 6). A bicicleta não somente 
como meio de transporte para o lazer, mas também como alternativa não poluente para uso cotidiano.

17 – Brasília foi concebida por Lucio Costa para ser uma cidade rodoviária e não é viável que deixe de 
ser assim por um longo período. Por isso serão criados bolsões de estacionamento (CA.07) em áreas 
próximas a equipamentos de maior porte, como estações hidroviárias, marinas ou praças maiores. O 
objetivo é o afastamento do tráfego recorrente e intenso de veículos do miolo dessas áreas do Parque 
Linear. Incentiva-se o acesso, mas não a mistura de carros e pedestres.

18 – Fundamentais para a transição entre o ambiente urbano e o ambiente natural serão as alamedas 
(VE.03). Elas ocupam, em sua maioria, os espaços entre os agrupamentos de lotes conhecidos como 
ponta de picolé. Tais arruamentos hoje precários serão convertidos em elementos de estruturação da 
área terrestre, conectando as avenidas principais com a orla (Figuras 9 e 10). Também ligarão fragmentos 
vegetais, dando origem a contínuos arbóreos, isto é, corredores ecológicos no interior da malha urbana. 
Remetendo à Memória Descritiva de Lucio Costa e seu desejo individualização de cada Superquadra16, 
cada alameda será diferenciada pelo plantio de uma determinada espécie vegetal. Assim, um princípio da 
comunicação visual para o acesso à Orla do lago Paranoá serão as espécies de árvores. 

19 – Pavilhões e quiosques pontuarão os Parques Lineares, como suporte ao usufruto e catalisadores de 
eventos. A distância entre tais construções de pequeno porte serão, em média, 150 metros, o que garante 
a continua presença de pessoas, de atividades, não deixando áreas ermas e garantindo a segurança do 
local. Bicicletários (PA.01) e dispositivos de empréstimo de bicicletas darão suporte à malha cicloviária na 
envoltória do lago Paranoá. Postos de apoio (PA.02) terão toaletes, chuveiros para banho e postos médicos 
para os usuários dos parques. Pavilhões educativos (PA.03) abrigarão mostras e ações de educação 
ambiental e esportes. Quiosques com comércio (PA.04) terão principalmente lanchonetes e restaurantes, 
o que incentiva o uso ao longo do dia inteiro para o lazer de famílias.

20 – A relação direta com a água se dará em equipamentos públicos que seguem três diferentes índoles: 
contemplativa, lazer ou transporte. 

21 – Os mirantes (AG.01) são locais de apreciação da paisagem, de reconhecimento do lago Paranoá, de 
reflexão acerca da natureza, de como ela foi compreendida no projeto original de Brasília e de como ela se 
torna ativa no Masterplan da Orla do Lago Paranoá.

22 – O ato de banhar-se poderá ocorrer de dois modos: pelas praias (AG.02) ou pelas piscinas (AG.03). 
Estes serão locais de lazer, lúdicos, de convergência de pessoas, de relação direta e intrínseca com a 
água do Paranoá. As piscinas serão em estruturas suspensas que avançam sobre as bordas do lago. 
As piscinas serão marcos nas margens, vindo a ter um papel importante no imaginário do Paranoá pelos 
brasilienses. 

23 – Enquanto superfície de transporte hidroviário, o lago Paranoá terá três tipos de equipamentos para 
parada de veículos náuticos.
As marinas (AG.04) serão destinadas a barcos, lanchas e iates de particulares. Devem ser pensadas tanto 
para aqueles que utilizam tais embarcações para o lazer, quanto para aqueles fazem delas seu meio de 
sustento (pesca) ou para serviços públicos (polícia, bombeiros, marinha etc.).
Os atracadouros (AG.06) são menores e mais singelos. Têm funções eventuais como apoio a chegadas e 
partidas.
As estações hidroviárias (AG.05) são instalações de maior porte e de importância para todo o sistema 
de transporte do Distrito Federal. Delas partirão dois gêneros de linhas: regulares de uso cotidiano e 
metropolitano, e outra para fins turísticos. Navegável em todos os sentidos, o lago Paranoá tornará a 
superfície de amparo a múltiplas vias de conexão no Distrito Federal. Tal como um vaporetto de Veneza ou 
uma barca da Baía de Guanabara, as embarcações de transporte coletivo poderão reinventar a dinâmica 
de deslocamentos na capital.

p.311.
6 COSTA, Lucio. Memória Descritiva do Plano Piloto. Op. Cit. p.283.
7 COSTA, Lucio. Brasília Revisitada. Op. Cit. pp.330-331.
8 COSTA, Lucio. Memória Descritiva do Plano Piloto. Op. Cit. p.293.
9 COSTA, Lucio. Memória Descritiva do Plano Piloto. Op. Cit. p.294.
10 Idem.
11 ABALOS, Iñaki; HERREROS, Juan. Por uma nova materialidade. 7 
micromanifestos. Rio de Janeiro: Revista Noz, 2008. p.24.

12 WALDHEIM, Charles. Landscape as Urbanism. In.: WALDHEIM, 
Charles (org.). The Landscape Urbanism Reader. Nova York: Princeton 
Architectural Press, 2006. pp.35-54.
13 CORNER, James. Terra Fluxus. In.: WALDHEIM, Charles (org.). The 
Landscape Urbanism Reader. Nova York: Princeton Architectural Press, 
2006. pp.21-33.
14 MARIE-LISTER, Nina. Sustainable Large Parks: Ecological Design or 
Design Ecology? In: J. Czerniak & G. Hargreaves (eds.), Large Parks. 

Princeton Architectural Press, 2007. pp. 35-58.
15 SALES BARBOSA, Altair. “O Cerrado está extinto e isso leva ao 
fim dos rios e dos reservatórios de água”. Jornal Opção. Goiânia, 4 de 
outubro de 2014. https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-cer-
rado-esta-extinto-e-isso-leva-ao-fim-dos-rios-e-dos-reservatorios-de-
agua-16970/. Acessado em 8 de abril de 2018.
16 COSTA, Lucio. Memória Descritiva do Plano Pi

1

MOBILIDADE EXISTENTE 5 MOBILIDADE PROPOSTA 6 OCUPAÇÃO PERIMETRAL EXISTENTE 7 OCUPAÇÃO PERIMETRAL PROPOSTA 8 TRANSIÇÃO EXISTENTE 9 TRANSIÇÃO PROPOSTA10

PLANO PILOTO

4ECOSSISTEMAS PROPOSTOS

2OCUPAÇÃO METROPOLITANA

3ECOSSISTEMAS EXISTENTES

Secretaria da
Casa Civil, Relações

Institucionais e Sociais

Secretaria de
Gestão do Território

e Habitação

G O V E R N O D E

BRASÍLIA
Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ



RESTRIÇÃO AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

BA
RR

AG
EM

CAPTAÇÃO
DE ÁGUA

PREFERENCIAL
MONONÁUTICA

SEGURANÇA
NACIONAL

SEGURANÇA
NACIONAL

USO
RESTRITO

DILUIÇÃO DE
ESGOTO

DILUIÇÃO DE
ESGOTO

PARQUE
URBANO

PENÍNSULA
SUL

PARQUE
ECOLÓGICO

GARÇA BRANCA

PARQUE
ECOLÓGICO
CANJERANA

PARQUE
ECOLÓGICO DAS

COPAÍBAS

PARQUE
ECOLÓGICO

DOM
BOSCO

PARQUE
ECOLÓGICO

DOM
BOSCO

PARQUE ECOLÓGICO
DAS GARÇAS

ANFITEATRO
NATURAL DO

LAGO SUL

PARQUE URBANO
MORRO DO

CARECA

PARQUE URBANO
LAGO NORTE

PARQUE
ENSEADA

PARQUE
BOSQUE DOS

TRIBUNAIS

PARQUE
ECOLÓGICO

ASA SUL

PARQUE
ECOLÓGICO

OLHOS D'ÁGUA

ARIE DO
BOSQUE

ARIE
ERMIDA

DOM
BOSCO

ARIE
PARANOÁ

DO SUL

ARIE DO SANTUÁRIO DA
VIDA DO RIACHO F.

PARQUE DA CIDADE

PARQUE
BURLE MARX

CLUBE DO
CONGRESSO

PALÁCIO DA
ALVORADA

CONCHA
ACÚSTICA

QL6

QL8

QL10

QL12

QL14

SHIS

EQL
14/16

SCES - TR1

SCES - TR2

QL18

QL20

QL22

SHIS

PONTÃO DO
LAGO SUL

PONTE
HONESTINO
GUIMARÃES

QL24

SHIS

QL26

QL28

SHIS

ML12
ML13

ML10

SML

SML

SML

SML

QL7

MI6

ML3

PONTE
PROJETADA

QL13

SHIN

SHINQL12

QL8

QL2

SCEN Tr3

UNB

SCEN Tr1

SHTN Tr1

JABURU

SCEN Tr4

SCEN Tr2

PONTE
PROJETADA

DEQUE

DEQUE

DEQUE

DEQUE

HOSPITAL
SARAH

RESTRIÇÃO
AMBIENTAL

PONTE JK

CALÇADÃO
L4 SUL

PONTE DAS
GARÇAS

MIRANTE DO
LAGO NORTE

PONTO DE
ATRAÇÃO

NORTE PAN-6

PARQUE NACIONAL
DE BRASÍLIA

PARQUE RURAL E
ESTAÇÃO

BIOLÓGICA

ASA NORTE

ASA SUL

EIXO MONUMENTAL

PRAINHA DOS
ORIXÁS

DEQUE

CORREDOR DE SEGURANÇA

CORREDOR DE

SEGURANÇA

CORREDOR DE SEGURANÇA

CORREDOR DE SEGURANÇA

CO
RREDO

R DE SEG
URANÇA

CO
RREDO

R DE

SEG
U

R
AN

Ç
A

CORREDOR
 DE SEGURANÇA

ÔNIBUS

CICLOVIA
EXISTENTE

ÔNIBUS

ÔNIBUS

ÔNIBUS

ÔNIBUS

CICLOVIA
EXISTENTE

CICLOVIA
EXISTENTE

CICLOVIA
EXISTENTE

CICLOVIA
PROPOSTA

CICLOVIA
PROPOSTA

CICLOVIA
PROPOSTA

CICLOVIA
PROPOSTA

plano 
geral
A proposta para o Plano Geral da 
Orla do Lago Paranoa, sintetizado 
na presente prancha, se baseia 
na caracterização da área e nos 
antecentes históricos apresentados 
pelo Termo de referência deste 
Concurso e em variadas fontes 
bibliográficas.

Foram consideradas informações 
decorrentes desde a escolha 
geográfica para a implantação 
da cidade de Brasilia, passando 
pela concepção e construção do 
Plano Piloto de Lucio Costa e, 
posteriormente, pelo processo de 
tombamento do CUB – Conjunto 
Urbanístico de Brasília, validado a 
partir de 1987.

Além de um olhar atual sobre a 
realidade desta cidade, sobretudo 
em sua escala metropolitana, 
foram incorporados elementos 
apresentados anteriormente 
pelo Projeto Orla – 1992 a 1998, 
não deixando de lado propostas 
executadas ou em andamento de 
locais como o Calcadao L4 Sul, 
Mirante do Lago Norte, Ponto de 
Atracao Norte 6, Prainha dos Orixás, 
entre outras ações.

A viabilidade deste plano 
parte também do processo de 
reapropriacao das áreas publicas 
ao longo da Orla do Lago Paranoa 
nas ações judiciais encaminhadas 
pelo Ministério Público do Distrito 
Federal, decorrentes de inúmeros 
estudos e ações realizados pela 
Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, SEMARCH – Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
SEGETH – Secretaria de Estado de 
Gestão do Território e Habitação, 
SEMA – Secretaria de Meio 
Ambiente, IBRAM – Instituto Brasília 
Ambiental, entre outras instituições. 

A Caracterização Ambiental da Orla 
do Paranoa trouxe importantes 
informações sobre as unidades de 
conservação e de aspectos físico 
territoriais da área, definindo o 
perímetro de Áreas de Preservação 
Permanente ao redor do Lago, bem 
como a conexão entre as diferentes 
Unidades de Conservação e Áreas 
de Proteção Ambiental, sem deixar 
de considerar o levantamento de 
áreas de interesse turístico e de lazer 
distribuídos por diferentes setores de 
Brasilia ou as informações obtidas 
junto aos Mapas de Sensibilidade 
Ambiental apresentados pelo 
diagnóstico do Zoneamento 
Ecológico Econômico.

Em resumo, qualquer Plano Geral 
para a Orla do Paranoa deve partir 
dos inúmeros estudos e projetos 
realizados, elementos que amparam 
a discussão pública e coletiva 
de tema tão importante para o 
desenvolvimento da cidade de 
Brasilia. 

São descritos a seguir as estratégias 
propostas para cada área.  A 
unidade do conjunto é dada a partir 
da conexão dos fragmentos de áreas 
verdes definidoras da paisagem e 
dos principais eixos de mobilidade 
que erradiam do lago, como o 
transporte coletivo e a bicicleta. 

O tratamento da vegetação pretende 
valorizar o cerrado e preservar a 
mata ciliar, especialmente nas áreas 
de proteção de nascente e de borda. 
A reconstituição da vegetação nativa 
concilia as regiões de conservação 
e a conexão dos fragmentos. Gilles 
Clemènt descreve a paisagem 
como algo dinâmico, ao contrário 
de elementos arquitetônicos. Nesse 
contexto, a paisagem naturalizada 
apresenta uma forma orgânica, 
enquanto um desenho geometrizado 
interage com a arquitetura e os 
espaços urbanizados.
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•PAN6 
Ponto de Atração Norte
•Educação ambiental
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•Bares e Restaurantes

•PAN13 
Ponto de Atração Norte
•Esportes náuticos não 
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•Bares e Restaurantes
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vegetação às margens do 
Lago Paranoá nas áreas 
contíguas à barragem e 
proteger contra as pressões 
antrópicas representadas 
pelos parcelamentos 
irregulares
•Centro de visitantes 
da ARIE, no qual serão 
desenvolvidas atividades de 
educação ambiental
•Proteger refúgios da fauna, 
principalmente aves locais e 
migratórias
•Proteger os remanescentes 
de vegetação nativa na APA 
do Lago Paranoá.

EDUCAÇÃO
PA 03

CERRADO TÍPICO
VE 06

APOIO
PA 02

ESPAÇO 
PÚBLICO

VE 08

•Consolidar a Área de 
Proteção Ambiental do 
Paranoá - APA do Paranoá

APOIO
PA 02

EDUCAÇÃO
PA 03

ALAMEDA
VE 03

PARQUE LINEAR
VE 07

COMÉRCIO
PA 04

EDUCAÇÃO
PA 03

MARINA
AG 04

ESTAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05

PRAÇA
CA 04

APOIO
PA 02

ALAMEDA
VE 03

PARQUE LINEAR
VE 07

ESTACIONAMENTO
CA 07

PRAÇA
CA 04

PARQUE LINEAR
VE 07

• Parcelamento de 
lotes comerciais 
totalizando 6.300m²

• Consolidação da 
prática de kite surf

ALAMEDA
VE 03

•Museu da Memória 
Afrodescendente –  
Museu Nelson Mandela

ALAMEDA
VE 03

PARQUE LINEAR
VE 07

COMÉRCIO
PA 04

MARINA
AG 04

Secretaria da
Casa Civil, Relações

Institucionais e Sociais

Secretaria de
Gestão do Território

e Habitação

G O V E R N O D E

BRASÍLIA
Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ



Objetivos:
Tratamento paisagístico adequado 
para cada especificidade de espaço 
público existente, priorizando a im-
plementação de áreas sombreadas 
e liberação dos visuais em direção a 
lagoa.

MURICI DO
CERRADO
Byrsonima 

verbascifolia

BURITI
Mauritia 
vinifera

ARATICUM
Annona 
montana

CANELA DE EMA
Vellozia 

squamata

QUARESMEIRA 
DA SERRA
Tibouchina 

candolleana

PIMENTA DE 
MACACO

Xylopia aromatica

MACAÚBA
Acrocomia 
aculeata

PEQUI 
Caryocar 

brasiliense

IPÊ AMARELO 
Tabebuia aurea

EMBIRUÇU 
Pseudobombax 

tomentotum

CALIANDRA 
Calliandra sp

PAU D´ARCO 
Tabebuia 
serratifolia

DEDALEIRO  
Lafoensia 

pacari 

PAU DE TUCANO  
Vochysia 

tucanorum

PAU DE ROSAS 
Physocalymma 
scaberrimum

FLOR DE 
PAPAGAIO 
Norantea 

guianensis

QUARESMINHA 
Microlicia aff. 

selaginea

CHUVEIRINHO  
Paepalanthus 

acanthophyllus

SUCUPIRA PRETA  
Bowdichia 
virgiloides

GOIABINHA
Psidium 

cinereum

BROMÉLIA DO 
CERRADO
Aechmea 
bromeliifoli

Objetivos:
Conservação e tratamento da forma-
ção vegetal caracterizada por campos 
do cerrado (campo limpo, campo sujo 
e campo cerrado), com reconstituição 
da vegetação endêmica e nativa exis-
tentes.

Objetivos:
Conservação e tratamento da forma-
ção vegetal caracterizada por cer-
radão – aspecto florestal com maior 
ocorrência de árvores – com recons-
tituição da vegetação endêmica e na-
tiva existentes.

Objetivos:
Conservação e tratamento da forma-
ção vegetal caracterizada pelo cerra-
do propriamente dito, com reconstitui-
ção da vegetação endêmica e nativa 
existentes.

Objetivos:
Conexão aos parques lineares através 
de acessos arborizados, de forte si-
nalização visual com espécies nativas 
de inflorescência significativa e trata-
mento paisagístico de média densida-
de entre os caminhos e os limites dos 
lotes.

Objetivos:
Proteger e enriquecer a borda da la-
goa com o restauro da mata ciliar na-
tiva.
Conectar fragmentos verdes existen-
tes entre os espaços livres públicos, 
áreas protegidas e a borda da APP.

Objetivos:
Conservação das áreas de proteção 
das nascentes e corpos d´água co-
nectados com a lagoa e tratamento 
da mata ciliar existente.
Criação de corredores de biodiversi-
dade entre as matas ciliares, fragmen-
tos verdes e parques ecológicos exis-
tentes no tecido urbano.
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Objetivos:
Implantação de equipamentos de uso 
público coletivo de desfrute da orla, 
conciliando a conservação e o trata-
mento dos fragmentos da mata ciliar 
nativa existente a novos jardins elabo-
rados, áreas de bosques penetráveis, 
corredores arbóreos e gramados.

VE 07 PARQUE LINEAR

CERRADÃO

ALAMEDA

CAMPOS DO CERRADO

CERRADO TÍPICO

CAROBA
Jacaranda 

caroba

COPAÍBA 
Copaifera 
langsdorffii

CAGAÍTA 
Eugenia 

dysenterica

Estrutura modular – 5,00 x 
10,00m – em madeira e metal 
(sistema de vigas-vagão primárias) ar-
ticulam diferentes tipos de cobertura, de 
acordo com as especificidades de usos ou do 
local de implantação: coberturas de telhas metá-
licas, vidro, placas solares foto-voltaicas ou pergolas. 
O armazenamento da água de chuva poderá ser utilizado 
para usos diversos.

De acordo com o 
sistema, sob a mesma 
estrutura, podem ser insta-
lados espaços para a segurança 
e cuidado dos usuários dos parques 
ao redor do Lago Paranoá, bem como 
espaços de apoio como bicicletários.

Sob a cobertura mo-
dular se programam usos 
variados a partir da constru-
ção de volumes funcionais fle-
xíveis, implantados de acordo com 
as demandas locais. Outra possibilidade 
é de se prever, em maior ou menor grau, a 
manutenção de espaços cobertos sem usos de-
terminados, áreas de sombra e proteção contra as 
intempéries adequadas a usos imprevistos.

No projeto de implan-
tação destes pavilhões, 
estão previstos espaços de 
apoio para atividades de educa-
ção ambiental e esportes. 

Ao longo dos parques 
poderão ser encontrados 
sanitários ou vestiários, bem 
como áreas flexíveis para espaços 
comerciais. Nas praças de acesso de 
cada área, os pavilhões podem assumir 
funções comerciais cotidianas aos bairros do 
entorno, ao permitir a implantação de padarias, far-
mácias ou floriculturas, entre outros usos.

Em trechos específi-
cos, estão previstos pa-
vilhões para restaurantes e 
espaços para eventos de maior 
escala, alternando a ocupação das 
coberturas entre espaços fechados de 
apoio ou áreas envidraçadas para a continui-
dade entre interior e exterior. 

De acordo com o 
plano geral previsto, os 
módulos podem ser instala-
dos isoladamente (para equipa-
mentos pontuais) ou agrupados em 
longos pavilhões com usos e espaços 
diversificados. Pretende-se com este sistema 
garantir especificidade, sem abrir mão da desejá-
vel unidade arquitetônica para as edificações presen-
tes na Orla do Paranoá. 

Em áreas específicas 
com maior concentração 
de público, os parques de es-
truturam por meio de vias compar-
tilhadas, permitindo o convívio entre 
pedestres, ciclistas e veículos. No caso 
destes últimos, na maior parte dos casos, con-
sidera-se necessário acesso limitado a veículos de 
abastecimento, lixo, emergência ou segurança.

Nos pontos de acesso 
dos parques, foram pre-
vistas ruas de pequena esca-
la favorecendo tanto o acesso de 
veículos particulares, táxis e transpor-
te coletivo, possibilitando maior contato às 
Estações Hidroviárias ou Marinas.

Ao longo das ruas de 
caráter local, quando pos-
sível, foram previstos esta-
cionamentos lineares diluidos ao 
longo de setores específicos de cada 
parque, evitando os tradicionais bolsões 
de grande escala de Brasília, mas permitindo 
acesso a pontos específicos da Orla do Paranoá.

De acordo com ma-
peamento específico, 
foram previstas zonas para 
banhistas como espaço de es-
porte e lazer. Se faz necessário a im-
plantação de pavilhões de apoio (vestiá-
rios, lanchonetes, salva-vidas, etc.) junto às 
vias compartilhadas (pedestres, ciclistas e veícu-
los de apoio), bem como a especificação adequada 
de pisos de pedriscos, grama ou areia.

Pequenas praças 
de madeira foram po-
sicionadas sobre o lago, 
ampliando o contato dos usuá-
rios do parque com a água. Estra-
tégicamente posicionados, tais equipa-
mentos se implantam em pontos nodais, no 
cruzamento entre as vias longitudinais ao longo 
da Orla com os caminhos perpendiculares entre os 
lotes residenciais.

Trilhas com piso per-
meável de saibro per-
mitem um caminhar lento 
e confortável sob as árvores, 
cruzando mobiliários variados para 
o lazer, o estar e descanso, bem como 
infraestrutura de iluminação e sinalização.

Em trechos onde a 
Orla do Paranoá se es-
treita, resultando em áreas 
diminutas entre a água e lotes 
privados, foram previstos caminhos 
sobre a água, deques de madeira tam-
bém capazes de conectar áreas verdes con-
tíguas e atualmente isoladas.

Um sistema de ciclo-
via se implanta ao longo 
das áreas de projeto previs-
tas pelo Plano Geral da Orla do 
Paranoá, ampliando a malha ciclo-
viária existente a ponto de ser amplia-
da como significativo modal de transporte 
urbano. Nas áreas de parque, tal infraestrutura 
será entremeada por equipamentos de esporte e 
lazer.

Espaços públicos de 
maior escala serão res-
ponsáveis pela transição das 
áreas urbanizadas para a Orla, 
respeitando as especificidades de 
cada sítio. Nestes espaços, os reserva-
tórios de água implantados junto aos aces-
sos serão tratados como marcos verticais, si-
multaneamente como amparo aos pavilhões de usos 
diversificados: cafés, lanchonetes, padarias, sanitários, 
vestiários, primeiros-socorros, segurança, farmácias, entre 
outros usos.

Junto às áreas pro-
picias para banhos, fo-
ram previstas a instalação 
de piscinas, criando espaço 
adequado para a prática de es-
portes, livre de interferências de outros 
usos e atividades presentes no lago, mas 
amplificando e diversificando as atividades ao 
longo da Orla do Paranoá.

De acordo com ma-
peamento específico, 
foram previstos equipamen-
tos para guarda, manutenção e 
estacionamento de embarcações, 
amparadas por edifícios como garagens, 
oficinas, áreas administrativas, entre outros 
programas de apoio. Os locais de implantação 
de tais equipamentos consideram a menor interfe-
rência nas áreas de parque, bem como sua acessibilida-
de e estacionamento de veículos.

Equipamento estraté-
gico para o uso do lago 
como parte da mobilidade de 
Brasília, as estações se implantam 
perpendicularmente à água, promo-
vendo o contato entre o sistema viário (so-
bretudo ônibus e taxi) e o sistema de barcos de 
transporte ou turismo. Neste caso, a cobertura da 
estação é utilizada como mirante, tirando partido das 
visuais e de seu caráter público.

Implantados ao longo 
de toda Orla isoladamen-
te ou associados à Estações 
ou Marinas, os atracadouros per-
mitem o estacionamento de curta per-
manência de embarcações de pequeno e 
médio porte, favorecendo os percursos dos 
barcos de lazer que buscam pontos turísticos es-
pecíficos do Lago Paranoá.
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ELITE PAINTBALL 
CLUB

• pontos com 
sanitários ou quiosques 
distribuídos a cada 150 
ou 200m da via

• requalificação de via 
existente com canteiro 
central 
• arborização regular 
com áreas sombreadas

• acesso entre lotes
• conexão da avenida 
ao parque linear

• arborização de forte 
sinalização visual (flores) 
•intermediação entre 
o caminho e os limites 
dos lotes • conexão das vias 

onde a orla é estreita e a 
vegetação de borda deve 
ser protegida
• conectado a placetas 
pavimentadas de chegada.

• área descampada do 
parque 
• grande espaço gramado 
e vegetação de borda 
com buritis

• grande porte
• restaurantes

• grande porte

•apoio para possíveis 
eventos na área do 
gramado
• bilheteria, sanitários e 
quiosques
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RECREATIVO NIPO 

BRASILEIRO

CLUBE dOS 
OfICIAIS dA 

POLíCIA MILITAR dO 
dISTRITO fEdERAL

CLUBE dA BRASAL

ASSOCIAÇÃO dOS 
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ESTACIONAMENTO

CA 07

COMÉRCIO
PA 04

CICLOVIA
CA 03

RUA
CA 06

• de acesso

MARINA
AG 04

ESTAÇÃO 
HIdROVIÁRIA

AG 05

ATRACAdOURO
AG 06

ESPAÇO PÚBLICO
VE 08

• largo com áreas 
ajardinadas e massas 
árboreas de sombra

PRAÇA
CA 04

• largo pavimentado
• espaço de transição 
entre a área urbana e 
a orla
• presença de mobiliário

BICICLETÁRIO
PA 01

COMÉRCIO
PA 04

• serviços locais
• bares, lojas, 
farmácias, padarias...

PARQUE LINEAR
VE 07

VIA 
COMPARTILHAdA

CA 05

APOIO
PA 02

ESPAÇO PÚBLICO
VE 08

CICLOVIA

CA 03

• caráter urbano
• grande porte
• conexão entre trechos 
de ciclovias existentes

ALAMEdA
VE 03

TRILHA
CA 01

• contorno da orla
• intermediada por 
pequenas praças e 
pontos de apoio
• presença de mobiliário

TRILHA
CA 01

CICLOVIA

CA 03

• pequeno porte
• acompanha trilhas e 
deques

• pontos com sanitários 
ou quiosques distribuídos 
a cada 150 ou 200m

APOIO
PA 02

APP dE BORdA
VE 01

dEQUE
CA 02

ESTAÇÃO 
HIdROVIÁRIA

AG 05
ESPAÇO 

PÚBLICO

VE 08

• praça com áreas 
ajardinadas e massas 

árboreas de sombra

PRAÇA
CA 04

• praça pavimentada
• espaço de transição

•acesso principal entre a 
avenida e a orla

• presença de mobiliário
• presença de marco vertical

BICICLETÁRIO
PA 01

COMÉRCIO
PA 04

• serviços locais
• bares, lojas, 

farmácias, padarias...

PARQUE LINEAR
VE 07

• contorno da orla
• acesso às áreas 
gramadas e a praia

TRILHA
CA 01

• ponto de apoio para 
eventos e praia
• recepção, vestiários e 
quiosques

APOIO
PA 02

PRAIA
AG 02

• área descampada do 
parque 
• grande espaço gramado
• poucas áreas de sombra

PARQUE LINEAR
VE 07

EVENTOS
PA 05

PRAÇA
CA 04

• praça pavimentada
•uso animado pelo 

pavilhão de restaurantes
• intermedia a via e o 

gramado

ESTACIONAMENTO
CA 07

COMÉRCIO
PA 04

• serviços de grande 
porte

• restaurantes

• massas arbóreas que 
sombream as trilhas
• ampla visual do lago

• eixo largo
• prioridade para 
pedestres 
• ciclofaixa

PARQUE LINEAR
VE 07

VIA 
COMPARTILHAdA

CA 05

• massas arbóreas que 
sombream as trilhas
• ampla visual do lago

• eixo largo
• prioridade para 
pedestres 
• ciclofaixa

PRAIA
AG 02

ESTAÇÃO 
HIdROVIÁRIA

AG 05
PRAÇA
CA 04

COMÉRCIO
PA 04

VIA 
COMPARTILHAdA

CA 05
PARQUE LINEAR

VE 07
CICLOVIA

CA 03
dEQUE

CA 02
APP dE BORdA

VE 01

área 1
A transição entre o tecido urbano e o 
parque linear na orla do Paranoá ocorre 
pelas várias alamedas e, principalmen-
te, por três praças.
Mais próxima à ponte das Garças (a 
ser ampliada para pedestres e ciclistas) 
está o largo que dá acesso à estação 
hidroviária e à marina, conectando-as à 
rede distrital de ônibus.
Próxima ao centro da área 1 está uma 
praça com comércio localizada entre 
dois agrupamentos de lote tipo “ponta 
de picolé” – seu eixo encaminha a outra 
estação hidroviária.
Junto à ponte Honestino Guimarães 
e adjacente ao muito popular Pontão 
do Lago Sul, há um campo próprio a 
eventos de médio porte e a prática de 
esportes. Estes núcleos modais e de 

acontecimentos são conectados 
por vias compartilhadas (ciclo-

vias e calçadas) animadas 
pelas praças e pavi-

lhões, além das tri-
lhas por entre a 

vegetação.
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• conexão entre áreas, 
onde vegetação de borda 
deve ser protegida
• atrelado a praças 
pavimentadas de chegada

CICLOVIA

CA 03

• menor porte
• acompanha trilhas e 
deques

App nAsCente 
e fOz

VE 01

DeQUe
CA 02

•apoio para possíveis 
eventos na área do 
gramado
• bilheteria, sanitários, 
quiosques, bares e cafés

• área descampada do 
parque 
• grande espaço gramado
• massa arbórea densa 
ao redor

pARQUe LIneAR
VE 07

eVentOs
PA 05

pRAÇA
CA 04

• praça pavimentada
•uso animado pelo 
pavilhão de eventos
• presença de mobiliário
• intermedia os lotes 
residenciais e o parque

pARQUe LIneAR
VE 07

VIA 
COMpARtILHADA

CA 05

eDUCAÇÃO
PA 03

• salas de aula, 
laboratórios e espaço 
expositivo
• apoio para ações de 
educação ambiental

ApOIO
PA 02

• contorno e acessos da 
orla
• presença de mobiliário

tRILHA
CA 01

• depósitos de material 
esportivo
• recepção e vestiários

MARInA

AG 04

estAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05
espAÇO pÚBLICO

VE 08

• praça com áreas 
ajardinadas e massas 
árboreas de sombra

• praça pavimentada
• espaço de transição
• acesso principal entre a 
avenida e a orla
• presença de mobiliário
• presença de marco vertical

pRAÇA
CA 04

COMÉRCIO
PA 04

• serviços locais
• bares, lojas, 
farmácias, padarias...

BICICLetÁRIO
PA 01

pARQUe LIneAR
VE 07

• contorno da orla
• intermediada por pontos 
de apoio
• presença de mobiliário

tRILHA
CA 01

• pontos com sanitários 
ou quiosques

ApOIO
PA 02

• massas arbóreas que 
sombream as trilhas
• ampla visual do lago

pARQUe LIneAR
VE 07

• área de bosque do 
parque linear
• cerradão

CICLOVIA

CA 03

• médio porte
• acompanha a rua

RUA

CA 06

• rua de pequeno porte
• acesso ao balneário

estACIOnAMentO
CA 07

• bolsões de vagas entre 
a rua e o limite dos lotes

• praça pavimentada de 
apoio ao balneário
• espaço de transição 
entre a rua e a trilha
• presença de mobiliário

pRAÇA
CA 04

• ponto de apoio ao 
balneário
• administração, 
vestiários, quiosques...

ApOIO
PA 02

pRAIA
AG 02

pIsCInA
AG 03

pARQUe LIneAR
VE 07

• área do parque de  
proteção da mata ciliar 
nativa
• pouca intervenção

CICLOVIA

CA 03

• pequeno porte
• acompanha a trilha

• contorno da orla
• intermediada por 
mirantes

tRILHA
CA 01

• bosques penetráveis
• jardins elaborados

• eixo largo
• prioridade para 
pedestres 
• ciclofaixa

MIRAnte
AG 01

CICLOVIA

CA 03

• pequeno porte
• sobre o deque

• conexão entre áreas 
onde a vegetação deve 
ser protegida

DeQUe
CA 02

App De 
nAsCente e fOz

VE 02
espAÇO pÚBLICO

VE 08

• via com canteiro 
central
• arborizaçao regular 
e áreas ajardinadas

CICLOVIA

CA 03

• médio porte
• atravessa a praça

RUA
CA 06

• rua de médio porte 
com canteiro central
• acesso à estação 
hidroviária

estACIOnAMentO

CA 07

• vagas no canteiro 
central

• requalificação de via 
existente com canteiro 
central 
• arborização regular e 
áreas ajardinadas

espAÇO pÚBLICO
VE 08

CICLOVIA

CA 03

• caráter urbano
• grande porte
• conexão entre trechos 
de ciclovias existentes

• acesso entre lotes
• conexão da avenida 

ao parque linear

• arborização de forte 
sinalização visual (flores) 

•intermediação entre 
o caminho e os limites 

dos lotes

ALAMeDA
VE 03

tRILHA
CA 01

pRAIA
AG 02

pIsCInA
AG 03

ApOIO
PA 02

estAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05
pRAÇA

CA 04
COMÉRCIO

PA 04
MARInA

AG 04
ApOIO

PA 02
VIA 
COMpARtILHADA

CA 05
tRILHA

CA 01
pRAÇA

CA 04
pARQUe LIneAR

VE 07
ALAMeDA

VE 03
App De 

nAsCente 
e fOz

VE 02
DeQUe
CA 02

App De BORDA
VE 01

pRAÇA
CA 04

eVentOs
PA 05

pARQUe LIneAR
VE 07

eDUCAÇÃO
PA 03

ApOIO
PA 02

MARInA
AG 04

estAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05

área 2
De formato trapezoidal, a praça de 
acesso com comércio encaminha à 
estação hidroviária e à marina, a qual 
faz um recorde na margem do lago. 
Deste largo parte o calçadão nas 
duas direções.
O lado onde o parque linear é mais 
estreito particulariza-se pelas áreas 
de banho: a piscina, com uma estru-
tura que se lança sobre o paranoá, 
e a praia.
pelo outro sentido da praça princi-
pal, vemos o largo calçadão, seguin-
do um longo eixo reto que ao fim se 
transforma em ponte. este é espaço 
onde as multidões poderão correr, 
andar de bicicleta e de patins, tendo 
em suas laterais diversos quiosques 
de serviços.
Remata-se tal área com um vasto 
agrupamento de árvores, implanta-
das a formar um círculo. embren-
hando-se por através dessa exu-
berante vegetação, chega-se a um 
majestoso recinto: um grande cam-
po gramado a reunir pessoas para 
brincadeiras, para encontros, para 
tomar sol.
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PRAIA
AG 02

PISCINA
AG 03

PARQUE LINEAR
VE 07

• desenho sinuoso
• intermediada por pontos 
de apoio
• presença de mobiliário

TRILHA
CA 01

• pontos de apoio à trilha 
e ao balneário
• quiosques, sanitários e 
vestiários

APOIO
PA 02

• bosques penetráveis
• jardins elaborados

•bolsão de 
estacionamento para o 
parque e balneário

ESTACIONAmENTO
CA 07

COmÉRCIO
PA 04

• uso atrelado ao parque 
e balneário
• quiosques, bares e 
restaurantes

RUA

CA 06

• rua de pequeno porte
• acesso à orla

ESTACIONAmENTO
CA 07

• bolsões de vagas entre 
a rua e o limite dos lotes

• conexão das vias 
onde a orla é estreita e a 
vegetação de borda deve 
ser protegida
• intermediado por mirante
• acesso direto à estação 
hidroviária

APP DE BORDA
VE 01

DEQUE
CA 02

CICLOVIA

CA 03

• menor porte
• acompanha trilhas e 
deques

mIRANTE
AG 01

ESTAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05
PARQUE LINEAR

VE 07

• intermediada por praças
• presença de mobiliário
• presença de marco vertical

TRILHA
CA 01

• área de bosque do 
parque linear
• cerradão

• conexão das vias 
onde a orla é estreita e a 
vegetação de borda deve 
ser protegida
• intermediado por mirante
• conectado a praças de 
chegada

APP DE BORDA
VE 01

DEQUE
CA 02

mIRANTE
AG 01

PARQUE LINEAR
VE 07

• área do parque de  
proteção da mata ciliar 
nativa
• pouca intervenção

VIA 
COmPARTILHADA

CA 05

• eixo largo
• prioridade para 
pedestres 
• ciclofaixa

PARQUE LINEAR
VE 07

• contorna o parque
• intermediada por 

pequenas praças
• presença de mobiliário

TRILHA
CA 01

• área de bosque do 
parque linear

• cerradão

ESPAÇO PÚBLICO
VE 08

• praça com áreas 
ajardinadas e massas 
árboreas de sombra

• praça pavimentada
• acesso principal entre a 
avenida e o parque linear
• presença de mobiliário

PRAÇA
CA 04

BICICLETÁRIO
PA 01

• pontos de apoio ao 
parque e às quadras 

esportivas 
• quiosques, sanitários e 

vestiários

APOIO
PA 02

COmÉRCIO
PA 04

• quiosques, bares e 
restaurantes

mARINA
AG 04

ESTAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05

ESPAÇO PÚBLICO
VE 08

• praça com áreas 
ajardinadas e massas 
árboreas de sombra

• praça pavimentada
• presença de mobiliário
• ampla visual do lago

PRAÇA
CA 04

CICLOVIA

CA 03

• médio porte
• circunda o parque
• ampla visual do lago

COmÉRCIO
PA 04

• reparcelamento dos lotes 
de total de 6300m2 em 
pavilhões para restaurantes

APP DE BORDA
VE 01

• requalificação de área 
verde existente entre vias
• arborização densa com 
áreas sombreadas

ESPAÇO PÚBLICO
VE 08

CICLOVIA
CA 03

• caráter urbano
• grande porte

• conexão entre trechos 
de ciclovias existentes

ESTACIONAmENTO
CA 07

• bolsões de vagas 
alinhados com as alamedas 

de acesso à orla

• acesso entre lotes
• conexão da avenida 

ao parque linear

• arborização de forte 
sinalização visual (flores) 

•intermediação entre 
o caminho e os limites 

dos lotes

ALAmEDA
VE 03

TRILHA
CA 01

RUA

CA 06

• rua de médio porte com 
canteiro central

• acesso à estação hidroviária
• presença de marco vertical

ESTACIONAmENTO
CA 07

• vagas no canteiro central

ESTAÇÃO 
HIDROVIÁRIA

AG 05
mARINA
AG 04

COmÉRCIO
PA 04

ESPAÇO 
PÚBLICO

VE 08
PRAÇA
CA 04

APOIO
PA 02

TRILHA
CA 01

PARQUE LINEAR
VE 07

área 3
Parte sobre a água, parte so-
bre o solo, o percurso por esta 
área 3 varia de condições e se 
configura num dos mais ricos 
em visadas da paisagem cir-
cundante. Um sistema de vias 
compartilhadas terrestres soma-
das a deques, pontes e mirantes 
com fundações partindo do lago 
conecta todo o parque linear e 
circunda o Hospital Sarah. Tal 
implantação demonstra como 
a sistematização estabelecida 
no masterplan da Orla do Lago 
Paranoá mostra-se viável e virtu-
osa mesmo nas condições mais 
estreitas de margem.
O eixo da Estrada Parque Penín-
sula Norte (EPPN) é continuado, 
dando origem à estação hidrovi-
ária e à marina, os quais fazem 
com a atual condição de ponto 
final da península seja conver-
tida em sítio de transferência 
intermodal, conectando-a dire-
tamente a outros lugares de Bra-
sília por meio do lago Paranoá.
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