MASTERPLAN DA ORLA DO LAGO PARANOÁ
AS SEIS DIMENSÕES DO PLANO:
1. A PAISAGEM

1.1

Hidrografia Pré-existente

Foram-se apenas seis décadas desde quando, sob
a superfície do Paranoá, ainda escorriam riachos,
córregos e fios d’água, vertendo com preguiça rumo
aos sertões.

Atualmente, o Lago Paranoá provê, com água de
ótima qualidade, parte do abastecimento público do
Plano Piloto. Nesse contexto, é imprescindível que sua
natureza vital, que extrapola a utilidade paisagística e
de lazer, doravante seja percebida e assimilada.
1.2

Paisagismo Proposto

As Veredas ocupam solos hidromórficos, cujos
talvegues reservam umidade para sustentar o
bioma nos ciclos de transformação do Cerrado.
Sua vegetação constitui manifestação botânica
de extraordinária peculiaridade e de elegância
paisagística exemplar, não apenas na escala
das árvores e palmeiras, mas também no plano
dos pequenos vegetais – samambaias, avencas,
musgos – com seus encantos e mistérios.
1.3

Proteção dos Mananciais

A vegetação, disposta nesse ambiente propício,
pouco a pouco, irá consolidar esse subsistema do
Cerrado, quando Buritis e Embaúbas voltarão a
alimentar araras, sanhaços e tucanos.

2.2

Parque e Áreas Especiais

1.4

Análise do Perímetro da Orla

3.2

Circuito ônibus

3.3

Circuito Ciclovia

3.4

Circuito Lacustre

Complementarmente, para que se estimule a
opção dos proprietários para a nova alternativa
de ocupação, deve ser regulamentado o uso
desses lotes para atividades de serviço e
comércio de pequeno porte, compatíveis com a
ocupação residencial do conjunto, o que induzirá
a uma adesão significativa à nova regra e, em
consequência, maior acessibilidade ao Lago. 3.1
Uma segunda providência indispensável será a
conexão completa do Lago à malha de transporte
rodoviário urbano, criando-se paradas de ônibus
e linhas complementares em toda a extensão
“litorânea”.

2.3

Os caminhos da Orla deverão ter, como fator
estruturante, uma linha de ônibus circular conectada
às demais linhas às que ela convergirem, por meio
de sistema de integração. Esse “Grande Circular”,
operando em trechos, adotará identidade visual
própria e empregará apenas veículos elétricos ou
híbridos. 3.2

Catavento

Paralelamente, previu-se a introdução de duas linhas
divisórias imaginárias, nos Lagos Norte e Sul, com
a recomendação da requalificação das áreas assim
delimitadas como ARIE’s (Áreas de Relevante
Interesse Ecológico), para que sejam introduzidos
cuidados adicionais no manejo desses locais, cujos
atributos naturais, muito peculiares, requerem
especial atenção. 2.2

Agrupadas convenientemente, criarão um pano
de fundo adequado à privacidade das habitações
vizinhas e emoldurarão as margens como uma
guirlanda, quase que permanentemente florida.

Por fim, será adensada a vegetação das áreas
periféricas mais nuas, numa faixa de 1000m em
torno da Orla, para a obtenção progressiva de
uma mancha consistente de Cerrado, com a meta
de plantio de um milhão de árvores no prazo de
dez anos: uma contribuição, também de caráter
educativo, para a retenção de umidade no solo,
beneficiando a recarga do aquífero. 1.2 1.4

De outro lado, recomenda-se a reserva de áreas
justapostas aos sítios da Estação de Tratamento
de Esgoto – ETE, Norte e Sul, para que aqueles
complexos possam incorporar novas etapas e
processos no tratamento dos efluentes, sem solução
de continuidade das linhas de produção existentes.
Há notáveis progressos nas tecnologias de tratamento
de esgoto que, num futuro próximo, poderão
ser incorporadas àquelas estações, permitindo
incremento na qualidade dos efluentes que retornam
ao Lago. 2.2

Norma de Ocupação das Pontas de QL

Sugere-se, para isso, a introdução de uma alteração
simples no modelo de ocupação urbanística
desses lotes, modificando-se as dimensões dos
afastamentos laterais, o que será suficiente para
a criação de passagens de acesso ao espelho
d’água, alternativa muito menos traumática do que
a eventual abertura de acessos pelas áreas verdes
existentes entre os picolés. 3.1

Estratégias dessa natureza, aliadas à cuidadosa
Fiscalização, para eliminar qualquer possibilidade
de ingresso de esgotos clandestinos no Paranoá,
permitirão que se estendam condições ótimas de
balneabilidade a toda a Orla, no prazo de dez anos.

Nas cotas superiores, serão dispostas espécies
típicas das formações rasteiras e florestais do
Cerrado.

O plano de manejo paisagístico incluirá a
recomposição e manutenção rigorosa das matas
ciliares, desde as nascentes e em toda a extensão
dos afluentes do Paranoá. 1.3

Por essa razão, em vários pontos da orla, foi
aproveitada a declividade franca do terreno, para
disposição de planos escalonados, em algumas
situações, ou arquibancadas e plateias, em outras,
convenientes e complementares aos programas de
ocupação propostos, para que o espelho d’água
situe-se na direção do olhar, da contemplação, da
reverência.

3.1

Preliminarmente, é fundamental criar acessos
à Orla em toda a sua extensão, questão que a
simples retomada das áreas verdes, anteriormente
ocupadas pelos lotes de ponta de picolé, não
equaciona.

Certamente, não imaginara que o tempo também faria
dela nossa ÁGUA DE BEBER. 2.1

1.1

É preciso também que sejam plantadas forrações
típicas do cerrado, com o fito de restaurar o bioma,
da forma o mais fiel possível (capim-rosa-chá,
capim amargoso, capim estrela). 1.2

3. OS CAMINHOS

Lago Cheio

Havia aprisionado a água para o deleite daqueles que
contemplariam a cidade que criara, sobre o pó vermelho
do planalto longínquo.

A paisagem serena, bucólica, compunha o horizonte
de caipiras e jagunços, como Riobaldo e Diadorim,
embrenhando na lida, mato adentro, percorrendo trilhas
à sombra das Veredas e seus renques intermináveis
de Buritis.

Espécies típicas das Veredas serão reintroduzidas
em torno da cota mil, ao longo das extensões de
menor largura das margens. 1.2

2.1

“ENCHEU”, telegrafou o Homem, entre alegre e aliviado!

Às suas margens, emergiam Buritis, Embaúbas,
Quaresmeiras do Brejo, Pimentas--de-macaco,
Lixeiras, Bate-caixas, Paus-tucanos e capins variados,
qual sinuosa procissão, abrigando matéria líquida nas
entranhas, para preservar a vida durante as secas
futuras.

: VEREDAS. É a paisagem escolhida para recomposição
do primeiro plano da faixa de orla reavida.

2. A ÁGUA

Depósito de Água Bruta

Propõe-se ainda, com finalidade didática e interativa,
um dispositivo de captação e controle da qualidade da
água do Paranoá, disposto em cada ponto de acesso
à Orla e mantido pela Companhia de Saneamento
Ambiental do DF - CAESB. Trata-se de um mecanismo
de captação, com emprego de Cata-vento, dotado de
uma pequena estação de tratamento da água.

Depósito de Água Tratada

Nesses artefatos poderão ser aferidos, em leitores
óticos conectados ao sistema, os índices de qualidade
da água captada e da água oferecida para consumo,
após sua passagem pelo ciclo de purificação. Os
Cata-ventos farão também o papel de referencial
urbano, marco cênico e de identidade visual para a
Orla, para manter viva a ideia de que se trata de uma
fonte onde se colhe um bem de natureza vital, cuja
pureza deve ser preservada, a qualquer custo. 2.3

Visor Instrumentos de Controle
Mini Estação de Tratamento

Outra medida importante para garantir a fluidez
e segurança do transporte rodoviário local será
a complementação, em médio prazo, de todo
o percurso da Orla em pistas duplas, faltando
para isso a introdução de uma alça à jusante da
Barragem, cuja largura não comporta o acréscimo.
Nessas circunstâncias o tabuleiro ficará reservado
ao mirante disposto em níveis, para apreciação
do Lago e das atividades nele desenvolvidas, em
um local dotado de grande simbolismo e invejável
visual. 3.2
O Plano prevê ainda a introdução de rotas de
transporte lacustre, em barcos que também
empregarão motorização elétrica ou híbrida. Essa
alternativa de conexão destina-se a pontos do
Lago em que as ocupações propostas irão gerar
demanda especifica de locomoção, em horários
previsíveis.
Complementarmente, serão oferecidas rotas
de cunho mais turístico, principalmente em fins
de semana, com paradas em locais de especial
interesse, sob demanda, para que todos tenham
oportunidade de observar a Orla e o “skyline” de
Brasília, a partir do interior do espelho d’água. 3.4
Por fim, as ciclovias e caminhos de pedestres, que
margearão a água, ora entre veredas e cerrados,
ora por deques de madeira ou ainda sobre faixas de
cimento estampado, com motivos especialmente
concebidos. 3.3
Serão esses os caminhos,
mas “O QUE FAZ O CAMINHO É O CAMINHAR”.

Fundo do Lote Residencial
ÁGUA, CAMINHOS, PAISAGEM
CORTE TÍPICO

Vegetação Cerrado
Vegetação Veredas

Caminhos
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5. O HOMEM

4. OS ABRIGOS

Foram previstos apenas os indispensáveis, buscandose uma abordagem delicada na relação entre os
objetos construídos e o espelho d’água.

4.1

Partidos Arquitetônicos / Estruturais

As edificações terão em comum a adoção de
implantações e estruturas transparentes, visualmente
permeáveis, para não criarem barreiras à observação
do Lago, desde os planos superiores às cotas mais
baixas. 4.1

“Grupos de estudantes chegando à beira do Paranoá,
com seus professores, e entrando em uma barca, para
serem levados até o Centro de Educação Ambiental,
permanente, onde apreenderão sobre preservação da
fauna e da flora, uso racional da água, tratamento de
esgoto, energia renovável, tratamento do lixo, nos moldes
da recente Escola da Natureza”.

O Centro, irradiador e exemplo de relação virtuosa
com o Lago, complementado por outros locais
previstos no plano e voltados à educação, foi uma
das imagens motivadoras desta empreitada ao futuro,
em que se pretende formar os jovens, por meio de
atividades complementares ao currículo escolar, dos
ensinos fundamental e médio, para o aprendizado do
convívio harmonioso com a natureza.

As construções serão, essencialmente, objetos
coadjuvantes à paisagem e produzidos a partir de
materiais básicos: gabiões sustentarão os cortes no
terreno e, conjugados à forração vegetal, emprestarão
naturalidade aos escalonamentos.
Perfis tipo “I” laminados, elemento primordial das
estruturas seriadas, pesadelo de nossas provas de
resistência dos materiais, resolverão as coberturas.

A estrutura do Centro também abrigará atividades e
eventos educacionais relacionados às questões do
meio ambiente, para interessados de todas as faixas
etárias e procedências, oferecendo, inclusive, suporte
material e logístico para entidades, organizações e
grupos que realizam trabalhos voluntários voltados
à preservação da biosfera e à qualidade de vida da
população.

A adequação de suas secções aos vãos e balanços
necessários aos programas resulta em soluções
esbeltas, tão ocultas quanto possível, em que o aço
patinável irá colaborar na camuflagem do conjunto,
integrando-o cromaticamente à vegetação. 4.1
Vedações em solo-cimento ou vidro, pavimentações
em concreto permeável ou mesmo solo batido, enfim,
soluções espartanas objetivam uma arquitetura
mimética, efêmera, de inspiração “wabi-sabi” ou algo
assim.

“Festa dos Estados, a saudosa festividade que acontecia
em Brasília, todos os anos, nas noites frias de um
fim de semana de julho, quando ocorria um notável
congraçamento dos brasilienses, brasileiros de todos os
rincões do país, que compareciam à Festa para matar a
saudade de seus costumes e culturas”.

As edificações disporão de recursos que permitam
sua operação de maneira autônoma e sustentável:
placas de geração fotovoltaica nas coberturas,
captação e tratamento de água para consumo local,
coleta e tratamento dos efluentes, enfim, será aplicado
o repertório de soluções modernas e eficientes para
que o projeto possa disseminar uma cultura de
conservação e responsabilidade ambiental.

Essa, a segunda imagem que inspirou a ocupação
da Orla: todas as 27 unidades da Federação estarão
representadas em cada um dos 29 pontos de acesso
ao Lago que serão ocupados com edificações de apoio
– instalações sanitárias, administração, pequenos
pontos de comércio, centro de divulgação de seu
turismo regional etc. – cujos projetos deverão ser
selecionados em concursos específicos e segundo
regras previamente definidas, mas com liberdade
para incorporar características da arquitetura
predominante ou vernacular de suas origens.

A sinalização da Orla acompanhará o projeto
implantado no DF, de qualidade internacionalmente
reconhecida, em seus atributos elementares:
estruturação cromática e dimensional, tipografia,
ordenamento e abrangência das informações etc.
Apenas, para se manter a coerência com o conceito
arquitetônico adotado, as bases serão produzidas
em chapa de aço patinável e, para se imprimir
especificidade ao tema, os maiores elementos de
sinalização, nos acessos ao Lago, serão coroados
com o símbolo da Orla Livre. 4.2

Cada um desses pontos será ocupado e mantido
por uma das unidades da federação, o que incluirá
programação cultural, folclórica, gastronômica,
mostras de artesanato etc., para que a Orla seja uma
permanente Festa do Interior, cujas cores, formas
e luzes inspiraram as estampas aplicadas em suas
praças. 5.1

O mobiliário urbano, como a arquitetura, adotará
soluções singelas, segundo uma linha de desenho
ergonômico e acessível, mas que empregue os
materiais em suas formas mais elementares e
primárias. 4.3

6. O TEMPO

5.1

Estamparias dos Pisos das Praças
“Fagulhas, pontas de agulhas,
Brilham estrelas de São João
Babados, xotes e xaxados
Segura as pontas meu coração...”

Os custos de implantação e manutenção do
Plano pressupõem a criação de um fundo
financeiro específico. Parte das receitas deve fluir,
primeiramente, dos recursos ordinários do Governo,
visto que o Projeto gerará impostos regularmente,
advindos principalmente do turismo, que terá um
significativo incremento no âmbito da Orla, em função
das ocupações propostas.

6.1

Aplicativo Orla Livre

O Plano prevê a criação
do site e aplicativo para
“smartphones“ com conteúdo
dedicado à Orla.

A participação majoritária dos Estados da Federação
na implantação e manutenção das áreas que compõem
o circuito “Festa dos Estados” será a segunda
contribuição importante, viabilizando a materialização
da mais extensa área de intervenções. É correto
supor que haverá um decidido apoio dos Estados ao
projeto, por se tratar de uma oportunidade ímpar para
a divulgação das culturas e turismo regionais, além
dos resultados financeiros diretos, que advirão dos
quiosques comerciais e eventos promovidos em cada
um dos locais.
Organismos internacionais e as representações
diplomáticas sediadas na capital serão convidados
a participar do Fundo, mais especificamente nas
propostas relacionadas aos temas de educação,
cultura e meio ambiente. Um programa de participação
bem concebido, estruturado e apresentado certamente
terá boa acolhida entre público-alvo, tão especial,
visto tratar-se de uma relação de aproximação entre
países, sob óticas de interesse multilateral, que
envolvem questões relacionadas ao homem e a
biosfera.
A concessão de áreas específicas da Orla para fins
comerciais será uma quarta fonte de recursos, que
poderá receber reforços financeiros mediante a
locação de pontos para propaganda, no âmbito da
Orla, e mesmo a venda de espaços publicitários na
página eletrônica e no aplicativo para “smartphones”
do Projeto Orla Livre, a serem implantados. 6.1

PONTOS COMERCIAIS
PONTOS TURÍSTICOS

Bares

Localização

Restaurantes

Horários

Lojas

CURSOS

PROGRAMAÇÃO DA ORLA
Eventos culturais
Competições
Shows

Protocolos de responsabilidade e convênios
específicos deverão ser criados, para a superação de
questões residuais.

Promoções

A constituição de um Comitê de Gestão e do Conselho
Fiscal da Orla Livre, onde estarão representadas
as instituições públicas e privadas, da órbita do
Paranoá, bem como representação dos proprietários
de imóveis da beira do Lago, será responsável pela
condução e fiscalização dos trabalhos de implantação
e manutenção do projeto.
Cálculos preliminares, que supõem uma gestão
eficiente dos recursos, acenam com um cenário
otimista, na direção da autossuficiência do Plano,
sendo possível, a qualquer tempo, a introdução de
ajustes nas estratégias de obtenção de receitas.

ROTAS DE TRANSPORTES

O que se deseja é que o Plano seja implantado sem
geração de novos custos aos cidadãos e, quem sabe,
dessas águas do Paranoá, na capital dos brasileiros,
poderá emergir um exemplo de convivência solidária
entre os homens e o meio ambiente.

Horários

Percursos
Barcas
Ônibus
Funcionamento

O tempo dirá!

4.2

Identidade Visual

4.3

Mobiliário e Equipamentos
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Plano de destinação para as
áreas da Orla do Paranoá
Ponto de acesso à Festa dos Estados
Responsabilidade financeira dos Estados da Federação
(posicionamento hipotético).
Investimento direto do Governo do Distrito Federal.

Obtenção de receitas mediante alienação ou locação
das áreas para fins comerciais.

Um olhar rápido pelo passado do Paranoá.
As ruínas do que seria a Escola Superior de Guerra, projetada por Sérgio Bernardes, conforme avaliação
expedita no local, a se confirmar, poderão ser aproveitadas e adaptadas – mantida a expressão original de
sua concepção – à edificação de um Centro Internacional de Pesquisas Ambientais, transformando Brasília no
que é Davos para a economia mundial, porém em relação à natureza. A releitura da obra do brilhante arquiteto
resgataria um momento congelado no passado do Lago, reencaminhando o trabalho inacabado numa nova
direção.

Nova residência do Governador
Obtenção de receitas mediante participação de organismos internacionais e representações diplomáticas.

O grande lote, situado entre o
Palácio da Alvorada e o Royal Tulip
Hotel, poderia ser destinado à nova
residência para o Governador do
DF, aproveitando e consolidando
estratégias
de
segurança
já
disponíveis no local e aproximando
virtualmente – e porque não? – os
Governos Federal e Distrital.

Área de Detalhamento 3

Submersa na mesma baia, a Vila Amaury, onde viviam tantos operários que construíram a barragem para
represar as águas que engoliriam suas próprias habitações, terá sua memória preservada: esferas flutuantes,
coloridas, irão compor a instalação em sua memória, uma referência para pontos de mergulho, completando
o rápido olhar no passado.

Projetos Específicos

Com isso, ficará liberada a atual
moradia oficial de Brasília, cuja área
poderá ser integrada ao importante
Parque Ecológico de Águas Claras,
permitindo que este seja acessado
também pela Estrada Parque
Taguatinga – EPTG, o que beneficiará
os moradores do Guará e Taguatinga
e lhe emprestará dimensões e caráter
de Parque Metropolitano.

Centro Internacional de
Pesquisas Ambientais

Circuito Lacustre
Rota Turismo Norte
Rota Turismo Sul
Rota Regular

Eixo Sociocultural

A

C

B

D

Para os lotes disponíveis no Setor de Hotéis e Turismo Norte, foram previstas ocupações
associadas e complementares.
Os maiores lotes, no Complexo da Concha, serão destinados a empreendimentos do “Sistema S”,
neste caso de natureza inclusiva ampla. No primeiro lote, próximo à água, instalações esportivas
e de educação complementar e profissionalizante. A

Mirante da Barragem

No lote anterior, o Hotel-escola, gerido pelo próprio sistema, se encaixará exatamente numa
região com forte demanda de profissionais de hotelaria e gastronomia. B

O percurso da Orla em pistas duplas introduzirá uma alça à jusante da Barragem. Nessas circunstâncias o tabuleiro
ficará reservado ao mirante disposto em níveis, para apreciação do Lago e das atividades nele desenvolvidas, em um
local dotado de grande simbolismo e invejável visual.

Num dos lotes, na direção oposta, uma segunda instalação da Escola de Música de Brasília, o
tradicional berço de formação de músicos do Distrito Federal, poderá ampliar o alcance de seu
trabalho exemplar. C
Junto a ele, no quarto e último lote, instalações para uma escola de Artes, quem sabe instalações
complementares para nossa tão cara Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. D
Esses quatro empreendimentos farão o papel de âncoras para o Eixo Sociocultural.
Os demais lotes serão ocupados por estabelecimentos comerciais com afinidade à ocupação
dos anteriores: cafés, bares, restaurantes, galerias de arte, boutiques e ateliers, entre outros.

Museu Nacional da Memória
Afrodescendente

Área de Detalhamento 1

Um novo espaço para os Orixás.
Área de Detalhamento 2

A “Prainha”, lamentavelmente, não tem sido um bom abrigo
para nossos Orixás.
Seja sobre a consideração da religiosidade, seja sobre
sua figuração na cultura nacional, ficarão mais dignamente
integrados na área reservada ao futuro Museu Nacional da
Memória Afrodescendente.
Axé. Ogúm Ajó.
A “Prainha” será revitalizada e receberá novo tratamento
paisagístico, integrando-se à área contígua, após a 2ª. Ponte.
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Corte A
Escala - 1:500

N

ÁREA 1
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A

3

4

Baia

6

Anfiteatro

A

7

Cais do Mercado
Uma praça escalonada, em cujo platô intermediário propõe-se um
ambiente comercial à moda antiga, inspirado nos antigos mercadões
brasileiros, um misto dos mercados municipais de São Paulo e Belo
Horizonte, uma mistura de Mercado Modelo e Feira do Guará.

6

Deque

7

Centro de Referência Orla Livre

8

Anfiteatro

Caminhando pela pequena Baia em direção ao Sul, chega-se ao
anfiteatro, cujo palco, plantado sobre a água, é emoldurado por
uma fonte luminosa. Local de arquitetura singela, concebido para
pequenas apresentações musicais e teatrais.

Festa dos Estados
4

Resolvido pela clássica solução em dois níveis, com balcões de
venda no piso inferior, e bares e restaurantes no mezanino, de cujas
varandas observam-se o lago e o movimento do Cais.

Centro de Referência Orla Livre

Complementa o programa uma construção têxtil-tensionada que,
margeando a linha d’água, abrigará manifestações artísticas e
culturais. Um espaço dedicado aos colecionadores, aos músicos,
aos artistas mambembes, aos ciganos leitores de mão, aos hippies
e a todos artistas sem palco.

O Centro de Referência do Projeto Orla Livre, é uma edificação em
dois pavimentos, encaixada no declive do sítio, com acesso pelo
mirante localizado no piso superior, um café-belvedere.

Praia
Atravessando a primeira ponte por um apêndice metálico engastado
à sua estrutura – um deque que complementa a largura do corredor
de passagem existente – os pedestres e ciclistas conectam-se a
uma longa faixa de “praia”.
Encaixada entre as duas pontes mais antigas, com o espelho d’água
de um lado e residências ao fundo, a “praia” tem certa atmosfera de
balneário, razão porque será ocupada de forma contida e gentil.

6

No piso inferior, ao nível do Lago, o salão de múltiplo uso, com
espaço para exposições, eventos e posto de informações. No terraço
externo, uma praça privilegiada por um por do sol deslumbrante,
cenário adequado para o registro de imagens pelos visitantes,
turistas e mesmo para que as noivas registrem sua graça para a
posteridade.
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Marina
Na extremidade oposta dessa área, na direção Sul, foi implantada
uma grande marina pública, cuja edificação justaposta adota solução
estrutural idêntica à do CIENA, abrigando mirante e café restaurante,
no plano de acesso, e pontos comerciais e de prestação de serviço
orientados para os esportes náuticos: oficinas de barcos e motores,
posto de abastecimento, lojas de conveniência, de materiais
esportivos etc.
Pretende-se que a ligação entre a Marina e o CIENA ofereça um
interessante percurso, a ser percorrido a pé, entre jardins e elementos
cênico-paisagísticos, no eixo que constitui o prolongamento das
circulações daquelas edificações.

N

ÁREA 2

Essa linha de circulação ora é abrigada por pergolado, ora é apenas
delimitada pela pavimentação e, no percurso sinuoso, servido por
edificações de apoio – sanitários, pequenos quiosques comerciais
etc. – percorre áreas de estar, de feições bucólicas, dispostas sobre
forração vegetal ou mesmo superfícies nuas, revestidas de pedriscos
típicos do cerrado.

3 Estacionamento

O Farol do Lago Sul, junto à Marina, é o referencial inevitável, para
os navegantes e para o futuro: a pele que revestirá sua estrutura
metálica cilíndrica será composta de painéis fotovoltaicos, que
gerarão a energia suficiente para o consumo das fontes de luz “LED”.

6

Atracadouro

7

Garagem de barcos

8

Marina

5

Farol Sul
Festa dos Estados

A

Ciena

9

6
7

Localiza-se em local de cenário exuberante, ricamente irrigado e,
consequentemente, dotado de densa vegetação hidromórfica, uma
espécie de santuário a ser preservado. Nesse contexto, pareceu
coerente propor, na área disponível de maior largura, uma ocupação
dedicada a esportes praticados na água: o Centro Integrado de
Esportes Náuticos e Aquáticos – CIENA.

8
3

A implantação prevista, que ajusta a topografia ao programa, permite
que, do plano do acesso à edificação – uma praça coberta – e
das arquibancadas, sejam assistidas as atividades realizadas nas
quatro piscinas – olímpica, semiolímpica, infantil e tanque de salto –
podendo ser vistas também, mais abaixo, ao fundo, as modalidades
de remo e vela, praticadas no espelho d’água.
No nível inferior, sob o acesso e arquibancadas, foram dispostos os
vestiários, administração, refeitório, casa de máquinas, depósitos de
barcos e demais espaços acessórios.
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A

Centro de Educação Ambiental
1

Divide-se em três frações, previstas como complementares e
perfeitamente integradas. Na extremidade Leste, numa encosta
significativamente inclinada, estarão dispostas, em patamares, as
instalações do Centro de Educação Ambiental, um núcleo de ensino
complementar, para a rede pública e privada, dotado de salas de
aula, laboratórios, espaços de pesquisa, biblioteca etc., dedicado
aos temas ligados à compreensão e preservação do ecossistema.
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3

4
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5
5

7
8

5

Estufas / viveiros e um banco de sementes completarão os recursos
materiais para o reflorestamento da Orla, irradiado a partir do próprio
Centro, com a participação direta dos alunos e demais interessados
inscritos no programa.

N

ÁREA 3

1

Salas de aula / Administração

2

Salas de aula / Laboratórios / Pesquisa

3

Biblioteca / Refeitório / Espaço de convivência

4

Anfiteatro

5

Estacionamento

6

Deques

7

Containers

8

Estufas / Viveiros

O ancoradouro que integra o complexo, além de conectar, pela
água, o Centro às demais frações da área 3, servirá ao transporte
das mudas ali produzidas para o plantio, ao longo da Orla,
pelos próprios participantes.

Salas de aula / Administração

Corte A
Escala - 1:500

Salas de Aula / Laboratórios / Pesquisa
Biblioteca / Refeitório / Espaço de convivência

Caminhos Orla Livre

Centro Clínico
Na segunda fração foi planejada a edificação destinada a prestadores
de serviços da área da saúde. Dispõe-se em três pavimentos, com
consultórios e clínicas nos dois pavimentos-tipo e laboratórios,
unidades de imagem, drogarias e unidades de comércio de itens
assemelhados no pavimento térreo.
Essa escolha deveu-se a existência de uma demanda natural a
essa classe de oferta, em função da proximidade de uma unidade
da Rede Sarah, um centro de excelência ligado às questões do
aparelho locomotor, de reconhecimento internacional, que irradia a
vocação de ocupação proposta para a área vizinha.
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Apart Hotel
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Coreto
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Quiosque
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Farol Norte
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Bicicletas alugáveis

Caminhos Orla Livre

Apart Hotel
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Apart Hotel
O Parque das Garças, a última fração de Área 3, abrigará um aparthotel, com unidades de hospedagem nos dois pavimentos-tipo e
comércio acessório no térreo, gerido pela própria unidade hoteleira
e composto de lavanderia, academia, café-restaurante, comércio
de conveniências, padaria, mini-mercado, etc.
Trata-se de empreendimento de hotelaria inserido num local com
demanda de hospedagem bastante previsível, pela proximidade
com a unidade da Rede Sarah e o próprio Clube do Congresso,
situado em área contígua.
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Implantação
Escala - 1:5000

5

15

Integrarão a área quiosques, com bares e restaurantes temáticos,
especializados em comidas típicas regionais, como o conjunto
denominado Quituarte, por exemplo, que serão dispostos ao longo
da linha d’água, nas proximidades do Farol do Lago Norte.
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