Diretrizes gerais do projeto
O Lago Paranoá se apresenta como um elemento estruturante desde a
concepção do projeto urbanístico de Lucio Costa. No Decreto Brasília Reda ao longo da água; a orla do lago se pretendeu de livre acesso a todos,
apenas privatizada no caso dos clubes. É onde prevalece a escala bucólica.” (COSTA, L.)

Consideramos que os espaços à margem do Lago Paranoá só existem enquanto Orla Livre a partir do momento que a população pode acessá-la,
do contrário, não há lugar, pois não há relação com os sujeitos. O Masterplan traz, não só condições de acesso para as pessoas, mas a própria vocação da Orla enquanto lugar, a partir desse acesso. A Orla Livre é, portanto, garantida por meio do ACESSO, das CONEXÕES e da OCUPAÇÃO.
harmoniosa da cidade com a água, ressaltando, ainda, o caráter turístico,
esse Masterplan eleva o potencial de ACESSO e uso da Orla do Lago Paranoá, especialmente em regiões dotadas de infraestrutura urbana que se
encontram subutilizadas. Para garantir a equidade social desse acesso,
foram consideradas as conexões com o transporte público (especialmente novos pontos de parada de ônibus), calçadas e equipamentos acessíveis, espaços com opções gratuitas de lazer e infraestrutura pública
básica de apoio. Em relação às residências lindeiras aos espaços públicos
da Orla, foi garantida faixa de 20m de densa arborização, a ser recuperada com árvores nativas do cerrado, de forma a garantir a privacidade e reduzir a emissão sonora para a área residencial.
Propõe, ainda, a criação de CONEXÕES de transporte ativo e coletivo (por
meio de calçadas, ciclovias, trilhas e transporte viário), ligando os pontos
de interesse existentes às novas áreas propostas, criando um sistema
coeso que garante o acesso contínuo à Orla como espaço fundamentalmente público que é.

Ao estabelecer diretrizes técnicas e projetuais para viabilizar a OCUPAÇÃO da Orla do Lago Paranoá, materializando todo seu potencial de mobilidade, lazer, turismo e qualidade de vida, permite também a ampliação
do convívio social, a apropriação coletiva do valor cênico da orla e o atendimento das expectativas de conforto que condicionam o desejo afetivo
das pessoas estarem em lugares próximos à água.
MOBILIDADE URBANA
O projeto privilegia o transporte público coletivo e o transporte ativo como alternativas aos veículos automotores individuais, por serem alternativas de transporFoi criado um circuito de mobilidade ativa (ciclovia + calçada) na Orla, para promover o uso da bicicleta tanto como meio de transporte quanto para o lazer, associando os benefícios à saúde ao contato com a natureza, a paisagem do Lago Paranoá e a apropriação desses espaços. Os trajetos foram projetados sempre fora
da APP do Lago Paranoá, que ocupa faixa de 30 metros a partir do limite do espelho d’água. Nos casos em que os lotes escriturados encontram-se mais próximos
damente sinalizadas, iluminadas e dotadas de mobiliário urbano de apoio, como
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Aquário
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Deck Sul

3

ARIE do Riacho Fundo
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Parque do Bosque
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Pontão Lago Sul
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Parque Ecológico Península Sul

Outros motivos que inviabilizaram a totalidade do circuito na Orla, gerando a
incompatíveis com o acesso público - ETE (estação de tratamento de esgoto)
Norte, Estação Experimental de Biologia da UnB e Hospital SARAH Lago Norte;
áreas de segurança - Palácio da Alvorada e Palácio do Jaburu; áreas ambientalmente frágeis; áreas com lotes escriturados nas margens - Setor de Clubes Esportivos Norte, Setor de Hotéis e Turismo Norte, Setor de Clubes Esportivos Sul e
Setor de Mansões do Lago Norte.
Considerando a potencialidade do transporte hidroviário como alternativa de
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Vista da área de praia no Parque Ecológico do Bosque

Vista do Aquário

para barcos de turismo, bem como dois corredores de transporte hidroviário
rápido no Lago, determinadas as áreas de tráfego de barcos motorizados e não
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“Quebra do Jacaré”
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Parque Ecológico Garça Branca

e outras atividades náuticas.

Estratégias de fonte de Receita para implantação do empreendimento
Visando a viabilidade econômica da implantação do projeto de revitalização e ocupação da Orla do Lago Paranoá, esta proposta apresenta sugestões de meios
para a captação de recursos e estratégias de fontes de receita. Os recursos gerados pelos contratos entre o Governo do Distrito Federal e particulares com interesse em explorar as áreas designadas pelo Masterplan serão revertidos para a
manutenção de todas as áreas públicas da região, por meio de um fundo exclusivo da Orla Livre. As receitas serão geradas através de: i) Contratos de Concessão
de Direito Real de Uso; ii) Concessões de Uso; iii) Licenças de Funcionamento
Eventual, para shows, competições, eventos, etc.; iv) Licenças de Funcionamento

2.
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS PARA USO INSTITUCIONAL E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

área de esporte, saúde, lazer e outros; v) Licenças de Funcionamento de Transporte Aquaviário, para barco de turismo com o percentual do faturamento destinado
à manutenção da Orla; vi) percentual sobre a venda de mudas cultivadas nas unidades de conservação; vii) taxas sobre o aluguel de bicicletas e equipamentos esportivos. Esta proposta considera que a cobrança de taxas para as licenças em

A presente proposta sugere que a minuta do contrato de Concessão de Uso
seja submetida à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) para apreciação e aditamento, podendo submetê-lo ao Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal
(TCDF). A minuta do contrato revisada pelos órgãos de controle integraria,
então, o edital da licitação. Esse procedimento prévio ao procedimento licitatório garantiria a segurança jurídica e evitaria disputas judiciais posteriores a
trole social e permitir a manifestação das partes interessadas, a licitação
poderá, também, ser precedida por audiência pública, para dar transparência e permitir a análise das prerrogativas do contrato.

de favorecer a responsabilização dos licenciados pelo cuidado com a coisa pública.
Toda a receita gerada pelos instrumentos supracitados será direcionada, única e
exclusivamente, à preservação do meio ambiente e das áreas livres dos parques
da Orla, à segurança do Lago (com prioridade para as atividades náuticas), à recuperação da Área de Proteção Permanente (APP), à conservação dos mananciais,
ao custeio de serviços públicos (CEB, CAESB, Novacap, etc.) e a outras demandas
relativas à Orla do Lago Paranoá. Com o intuito de gerar transparência e de promover a participação das entidades envolvidas, a captação dos recursos deverá
envolver a gestão participativa efetuada por uma comissão com representantes
dos concessionários das atividades implantadas, representantes dos moradores
das áreas limites da Orla, Poder Executivo e Ministério Público (MP). A participação
do MP é necessária para que todas as decisões formalizadas pela comissão
tenham legalidade e segurança jurídica garantidas por esse órgão, o que poderá
evitar eventuais entraves à gestão, em razão de embargos e ações judiciais que
impugnem os empreendimentos do projeto Orla Livre.
As receitas geradas serão oriundas de:
1.

OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA NA SHIS E SHIN:

Contratos de concessão de uso da área pública, por 30 anos, renováveis,
para os lotes regidos pela NGB 10/86, permitindo cercar as áreas contíguas
aos lotes residenciais do Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS) e do
Setor de Habitações Individuais Norte (SHIN). Essas ocupações são sugeridas devido ao benefício que trariam ao poder público por meio da redução
do custo de manutenção dessas áreas com podas de árvores, limpeza, corte
de grama, servidores públicos e/ou terceirizados, além de contratos de manutenção, material e equipamentos. As áreas objeto dos contratos serão
vertida ao projeto Orla Livre.
Os limites das ocupações serão a metade da distância entre o fundo de um
lote e o de seu vizinho imediato, ao qual será dado o direito de preferência
para a ocupação, no caso de desistência do permissionário. Se a área não for
ocupada pelo vizinho imediato, os vizinhos laterais poderão manifestar interesse em assumir a ocupação. A única ressalva que propomos, visando a realização da ocupação de toda área, é que a assinatura dos contratos se dê
após manifestação de interesse de todos os ocupantes da quadra. Caso
recuperar e devolver o acesso por completo ao Lago ou às demais áreas públicas, no caso das Quadras Internas (QI).
A autorização será concedida, portanto, por faixa contínua entre os conjuntos adjacentes. Necessita-se, para tanto, que todos os proprietários de todos
os lotes envolvidos concordem com a concessão e efetuam o contrato, caso
contrário, todos devem liberar a ocupação e recuperar a área pública para
implementação de calçada e acesso ao Lago, no caso das QL, ou de passasão faixas de domínio das vias ou área verde, devem ser desobstruídas para
e ciclovias. Essa medida busca evitar que a ocupação seja realizada de forma
descontínua, indevida e/ou sem contrato.
É importante salientar que as ocupações propostas não incluem a área de
fundo dos lotes das pontas de picolé das Quadras Lago (QL), que têm, como
vizinho de fundo, o Lago Paranoá. Nesse caso, a permissão será lateral e proporcional, conforme determinada para os demais lotes do conjunto. Toda a
orla do Lago deve ser livre de ocupações, salvo nos casos em que o lote terdas, de competência do Ministério das Relações Exteriores, casos em que,
no projeto, foram propostos deques sobre a lâmina d’água para desvio.
Reconhecemos o impacto dessa proposta, pelo fato de ir contra o projeto
inicial de Lúcio Costa, que enfatiza o conceito de áreas livres para acesso ao
Lago. Avaliamos, porém, as duas perspectivas: o impacto da remoção das
ocupações irregulares para os particulares e para o poder público; e o projeto inicial de Lúcio Costa, que foi, ao longo do tempo, descaracterizado.
Consideramos, portanto, essa proposta como uma possível solução viável
através de áreas comerciais, parques existentes e áreas contíguas ao sistema viário lindeiro ou próximo à orla. Além disso, a ocupação regular das
áreas públicas geraria recursos para o fundo de manutenção da Orla, reduziriam o impacto das desocupações, desonerariam o governo quanto à manutenção da extensa faixa de área pública e direcionariam os acessos ao
Lago a partir dos atrativos propostos para cada trecho.

ESCALA URBANA
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Parque Ecológico do Bálsamo
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Piscinão do Lago Norte
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Parque de Uso Múltiplo Morro do Careca
Bosque do Atleta “Quebra da 13”
Centro de Lazer Ilha do Retiro
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Parque das Garças
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Ponte Nova Lago Norte
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Centro de Lazer Norte – Educação Ambiental
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Parque Vivencial Lago Norte
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Deck Norte
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Clubes Norte
Ponte Nova – Asa Norte UnB
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Parque de Uso Múltiplo da Enseada Norte
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Complexo Cultural Alvorada - Concha Acústica
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Centro de Pesca
Parque Aquático
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Centro de Lazer Beira-Lago
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Café de la Musique
Coco Bambu
Pier 21
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Prainha dos Orixás
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Clube da 2ª Ponte
Praça do Posto Shell
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Várias atividades podem ser implementadas como fonte de renda que
podem gerar receita através das taxas oriundas de licenças para a exploração de atividades econômicas. Entre essas atividades estão:

09

•
Serviços de ônibus turístico, abertos e panorâmicos, com linhas regulares que atendam os pontos turísticos já existentes e os que serão implementados;
•
Terminais turísticos, voltados para passeios em embarcações que
ofereçam serviços, conforto e segurança para os seus usuários, preferencialmente integrados ao serviço de ônibus turístico e de transporte público;

1

•
Eventos artísticos, esportivos, culturais e religiosos, organizados em
calendário de atividades em torno do Lago;

PLANTA GERAL
USOS DO ESPELHO D’ÁGUA

•
Eventos náuticos nacionais e internacionais, viabilizando a inclusão
de Brasília como destino dos circuitos de competições;

Licenciamento para atividades temporárias nas praças.
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12
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02

ATIVIDADES, EVENTOS E SERVIÇOS:

•

Parque de Uso Múltiplo Dom Bosco
ARIE do Setor de Habitações Dom Bosco
ARIE Paranoá Sul

06

Os procedimentos supracitados baseiam-se na análise da realidade atual do
nomicamente vantajosas para os concessionários e para o poder público.
Além disso, cabe ressaltar que a receita gerada a partir do percentual líquido
do contrato que couber ao GDF deve ser repassada, única e exclusivamente,
ao fundo de manutenção da Orla do Lago, para ser revertida para a manutenção das áreas públicas, serviços das concessionárias públicas (CEB,
CAESB, Novacap), e demais demandas.

Comercialização de espaços de publicidade nos mobiliários urbanos;
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Devem também seguir as diretrizes supracitadas os contratos para recuperação e gestão, em regime de parceria entre o GDF e a iniciativa privada, do
Museu de Arte de Brasília, da Concha Acústica, do Centro de Lazer do Lago
cuito cultural da Orla do Lago. Na proposta, inserimos, ainda, a criação de
novos espaços culturais com o intuito de dinamizar as atividades e incentivar
o turismo, como a implantação de um Aquário, do Museu Nelson Mandela,
dos mirantes de observação, da tirolesa, das trilhas para passeios ecológicos
e dos centros de vivência da vida silvestre.

•

Parque Ecológico das Copaíbas
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29

Em contrapartida, sugerimos que o contrato de concessão estabeleça, para
os concessionários, obrigações de gestão urbanística, ambiental e de segurança, em colaboração com o poder público. São exemplos de contrapartidas que podem ser exigidas dos concessionários: i) gestão de resíduos; ii)
sistema de segurança através de monitoramento por câmeras em todo trajeto da orla, interligado com a polícia ambiental; iii) implantação e manutenção de trecho de ciclovia e trilhas; iv) gestão de energia; etc.

•
Marinas públicas, com sistema de guarda e serviço de vigilância 24h,
possibilitando à população manter embarcações atracadas, sem a necessidade de se vincular a um clube, mediante a cobrança de aluguel de atracadouro;
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20

27

possíveis erros nas obras que inviabilizem a emissão da Carta de Habite-se,
etc.

•
Pesca esportiva em área previamente licenciada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

Museu Nelson Mandela
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22
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Além disso, o procedimento de licitação poderá ser respaldado com outros
documentos e procedimentos prévios junto aos órgãos competentes do
GDF, como forma de garantir a celeridade do procedimento e a previsibilidade das possibilidades de exploração comercial da área concedida. São
exemplos dos procedimentos prévios sugeridos: i) consulta prévia de licença
de funcionamento, com determinação das atividades passíveis de implantazes e restrições ambientais a serem observadas; iii) índices urbanísticos; iv)
valores a serem pagos pelo empreendedor; v) prazos para aprovação e licenciamento da obra na CAP/SEGETH, otimizando a aprovação dos projetos; vi)

•
Controle e cobrança da visitação guiada e outras atividades de educação ambiental nas Unidades de Conservação (UC) de acesso restrito;
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23

urbanísticos, as taxas e formas de pagamento da cessão de uso, além da
minuta do contrato de concessão.

•
Eventos gastronômicos, incluindo os restaurantes existentes na Orla
e os propostos no projeto;

Centro de Lazer Cabeça de Veado

24

As unidades comerciais propostas para a implantação dos usos institucional
e de prestação de serviço serão objeto de Concessão de Uso, por meio de licitação pública. Para favorecer a transparência das contratações e a segurança jurídica dos empreendimentos, este Masterplan sugere que sejam de-

3.
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Transporte Aquaviário rápido
Área de praia (natação)
Ciclovias projetadas pelo GDF

Áreas de Concessão

Proposta de novas ciclovias

Novas Áreas Públicas

00

Parques

Áreas Púb. existentes/ampliadas

00

ARIEs

UCs de acesso público

00

Água imprópria para banho

Deques

Áreas de Detalhamento

Trilhas

Marina para guarda de barcos (mensalista)
Ponto de parada turismo/integração + Atracadouro
Atracadouro / Pier proposto
Atracadouro / Pier existente
Raias para travessia de embarcações não-motorizadas
Área Navegável do Lago
Rotas Turísticas de Passeio de Barco

PONTOS DE INTERESSE E
USOS
interesse na Orla do Lago Paranoá.
Todos os 38 pontos possuem a característica básica que é composta por:
- Conexão entre pontos de interesse
- Áreas de estar, lazer e contemplação
- Mobiliário
- Iluminação
- Vegetação

Diretrizes básicas dos aspectos ambientais do MasterPlan

Sobre os Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD):

Sobre a lista das espécies indicadas:

Recuperação é a restituição de uma área degradada e respectivo ecossistema a
uma condição mais próxima possível da original. Existem vários modelos e técnicas para a recuperação de uma área degradada, cuja escolha depende da situação de degradação da área e das condições de regeneração do ecossistema
afetado. É por isso que existe a necessidade de um Plano de Recuperação de
Área Degradada (PRAD) para cada caso.

A lista da Flora nativa apresenta espécies utilizadas ou recomendadas para
projetos de paisagismo urbano e de recuperação-recomposição se dividem
do Lago Paranoá: B – Brejo, Mg - Mata de Galeria, Ce – Cerradão, C - Cerrado
sentido restrito e Cmp - Campo.
As espécies selecionadas foram escolhidas com base em estudos e experiCerrado que envolveu a Embrapa-Cerrados, CECAT-ICMBio e Departamento de Ecologia da UnB. Também, a seleção de espécies valeu-se de resultados do monitoramento de projetos de recuperação e de compensação
DER-DF, CEB e NOVACAP.
Das espécies herbáceas listadas, quatro foram indicadas por colonizarem espontaneamente um dos sítios explorados e por se adequarem aos usos de recreação
e lazer propostos.
A recuperação e recomposição de áreas protegidas devem ser baseadas na cobertura

do conforme as instruções normativas editadas pelo ICMBio e pelo Ibram em
todas as áreas protegidas.
Dentre as áreas de Detalhamento deste MasterPlan, somente as áreas I e II serão objereno em diferentes densidades, sem que forme um dossel contínuo (RIBEIRO & WALTER
2008) . De acordo com Sampaio et. al. (2015) , no bioma Cerrado existem seis vezes mais
espécies de ervas e arbustos que espécies de árvores. De acordo com a recomendação
desses autores, além de árvores, serão reintroduzidas espécies de ervas e arbustos.
-

lecerá medidas de conservação que visem:

•
à recomposição do estrato arbóreo-arbustivo e herbáceo-graminoso das
áreas degradadas, trilhas e estradas desativadas;
•
à reabilitação de áreas perturbadas e alteradas;
•
à erradicação e ao controle de espécies exóticas invasoras, com ênfase
para as gramíneas africanas Andropogon gayanus - Andropogon , Hyparrhenia rufa –
Jaraguá, Melinis minutifolia - capim-gordura, Urocloa decumbens – Braquiária.

O plantio e semeadura levarão
as categorias regenerativas (pioneiras, secundárias e tardias), as
taxas de sobrevivência e desen
volvimento pós-plantio; a densidade e distribuição de mudas em
função da composição de modo a
manter as características do modo Restrito.

O enriquecimento e ou recomposição dos estratos arbóreo-arbustivo e herbáceo-graminoso para reabilitação de áreas perturbadas e alteradas farão uso de espécies nativas provenientes de áreas preservadas adjacentes o que vai requer um
plano de coleta/semeio das espécies selecionadas. O plano de coleta de sementes
estará sincronizado com a dispersão da maioria das espécies dos estratos herbáceos e arbustivos do Cerrado.
Seguindo instruções de Sampaio et. al. (2015), dar-se-á prioridade para a coleta de
sementes das espécies Anacardium occidentale, Andropogon fastigiatus, Eremanthus
glomerulatus, Lepidaploa aurea, Schizachyrium sanguineum, Solanum lycocarpum,
Stylosanthes capitata, Tachigalia aurea e Vernonanthura polyanthes. Os autores destacam que estas são espécies-chave devido as suas funções ecológicas e suas importâncias na reconstrução do novo ambiente.

Sobre a ampliação e criação de unidades de conservação:
As áreas de Mata de Galeria e de Cerrado adjacentes às Unidades de Conservação de
Proteção Integral no DF, ainda que pequenas ou fragmentadas, desempenham um
papel fundamental na manutenção da diversidade biológica da comunidade protegida,
vantes serviços ecossistêmicos à sociedade. Em conjunto, as unidades de conservação
asseguram o abastecimento hídrico, a proteção de mananciais e amenizam o desconforto das adversidades climáticas.

Em áreas com cicatrizes de solo exposto devido à mineração ou caixa de empréstimo,
é possível usar biossólido e resíduo de poda na recuperação da área considerando resoluções do Ibama e do Ibram à respeito.

A técnica de recuperação consistirá, principalmente, no plantio direto com mudas
e com sementes de arbóreas, arbustos e herbáceas. O plantel de espécies seguirá
a Lista apresentada no MasterPlan.

C Cmp Nome Polular •
Açoita-cavalo • Luehea paniculata
Amarelão, Garapa • Apuleia leiocarpa
Angico • Anadenanthera colubrina
Angico-monjolo • Acacia poliphylla
Araticum •
Aroeira-do-campo • Myracrodum urundeuva
Aroeira-mansa • Schinus terebenthifolia
Barbatimão • Stryphnodendron adstringens

Proposição de Implantação de cortina verde nas Áreas
frente às Estações de Tratamento de Esgoto
Plantio de espécies nativas com o estabelecimento de cortina verde
para dissipar as correntes de vento vindas da ETE. De acordo com as
características técnicas (SANEPAR 2009), a cortina verde ordena, em
linhas paralelas, plantios intercalados de mudas cuja composição
Masterplan indica espécies nativas e arranjos de plantios conforme
descrição e parâmetros abaixo:

41 Criação de ARIE da Foz do Ribeirão
do Torto com conexão ao Paque Ecológico do Varjão visando também
proteger o corredor ecológico com o

Cafezinho • Myrsine guianensis
Cagaita • Eugenia dysenterica
Camboata, pau-pombo • Tapirira guianensis
Capitão-do-mato • Terminalia phaecarpa
Caroba, jacarandá • Jacaranda brasiliana
Caroba, jacarandá • Jacaranda cuspidifolia
Cedro • Cedrela odorata
Chichá • Sterculia striata

Adverte-se para a necessidade de
coibir o lançamento de esgoto clan-

41

Feijão-crú •
Freijó • Cordia trichotoma
Gonsalo-alves • Astronium fraxinifolium
Guatambú • Aspidosperma macrocarpom

18

16

A depender da disponibilidade de área entre o espelho d’água e os
lotes, há uma faixa de amplitude para ajustar os espaçamentos das
linhas do plantio e das mudas. Para cada estrato, indicam-se três espécies nativas que ocorrem em habitat de Mata de Galeria, que é a formação vegetal natural deste sitio contíguo à ARIE do Riacho Fundo. Para
os estratos, além da adequação ecológica ao sítio, a seleção das espécies considera as semelhanças dos padrões de crescimento e de hábitos.
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28

Stylosanthes sp.
Estilosantes

Anarcadium humile
Cajuzinho-do-Cerrado

Bauhinia dumosa
Pata-de-Vaca

Lafoensia pacari
Pacari

Lepidaploa aurea
Assa-Peixe

Jacaranda ulei
Carobinha

Palmeira Jerivá **

Buriti

Palmeira Acumã

Syagrus petraea

Syagrus comosa

Acrocomia aculeata

Palmeirinha

Palmeira Catolé

Macaúba

13
14

Padrão da cortina verde
44

14 Criação de atividades de atração de
uso publico por meio de teleférico
para interligar as ARIE, considerando
o panorama cênico e a beleza da
região. Visto que ocorrem sítios alterados, propõem-se plantios de enriquecimento de espécies de Cerradão
e Cerrado e ações de controle de gramíneas invasoras.

49

Ipê-roxo • Handroanthus impetiginosus
Ipê-verde • Cybistax antisyphilitica
Jacarandá-branco • Platipudium elegans
Jacarandá-do-cerrado • Dalbergia miscolobium

ETE

Jacarandá-muchiba • Machaerum acutifolium
Jatobá-da-mata • Hymenea coubaril stibolcarpa

12

Jatobá-do-cerrado • Hymenea stignocarpa
Jenipapo • Genipa americana
a

a

m

b

lago

Machaerium • Machaerum opacum

12 Parque Ecológico das Copaíbas
Reintegração de áreas ocupadas e
recuperar habitat de Mata de Galeria
e considerar a retirada de espécies
invasoras (por exemplo Leucena lecocephala)

11

04

Lobeira • Solanum lycocarpoum

48

e2

Mandiocão •

e2

Mangaba • Hancornia speciosa

47
03

Marinheiro • Guarea guidonea
Marmelada • Alibertia edulis

e2

Marmelada-de-cachorro • Alibertia sessilis

45

e1

Mirindiva, Mirindiba • Buchenavia tomentosa

Condições geomorfológicas que propiciam esportes e atividades de turismo ecológico e de aventura como Tirolesa e trilhas suspensas sobre o
dossel da mata.

09

Murici • Byrsonima crassifolia

46

Mutamba • Guazuma ulmifolia

3a
6m

Orelha-de-cachorro • Terminalia fagifolia

2,5 a
4m

e1 = 0,25 a 1 m
e2 = 2 a 3 m

Orelha-de-macaco • Enterolobium gummiferum

1

Paineira-do-cerrado • Erioteca pubescens
Pau-santo • Kielmeyera coriacea

Mimosa sp.
Mimosa

43

Ipê-caraíba • Handroanthus aureus

Pau-jacaré • Piptadenia gonoacantha

Achyrocline satureioides
Marcela

21

15

Ipê-branco • Handroanthus roseo-alba

Landim • Calophylum brasiliensis

Vassourinha

Palmeiras

Referência: SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná). 2009. Diretrizes
para a implantação de cortinas verdes em Estações de Tratamentos de
Esgoto. Sanepar. 106 p.

Ipê-amarelo • Handroanthus serratifolius

Jequitibá • Cariniana estrelensis

Outras: Schizachyrium sanguineum | Tachigalia aurea | Vernonanthura polyanthes

15 Ampliação da ARIE Paranoá Sul
com respaldo no Zoneamento da
APA do Paranoá.
Sítio em encosta íngreme com
mancha de Cerradão conservado

42

Imbiruçú • Pseudobombax tomentosum
Ipê-amarelo • Handroanthus chysotrichus

Andropogon bicornis
Andropogon fastigiatus
Capim

Plantio de outras espécies nativas do
Cerrado com espaçamento que possibilite sombreamento de médio a
denso para atividades diversas.

Imbiruçú •
Ingá • Inga sp.

Aristida gibbosa *
Capim-rabo-de-burro

tipo Buriti nas partes alagadas

24

Sugestão de passarela em deque
para observação de aves e mamífe-

Copaíba, Pau-d’óleo •

Fedegoso • Senna sp

Paspalum notatum
Grama Batatais *

Tratamento de Parque Urbano
com atividades de lazer e esportes

Gomeira-de-macaco • Vochysia pyramidalis
Landim • Calophylum brasiliensis
Breu • Protium heptaphyllum

Carobão • Sciadodendron excelsum

Faveiro • Dimorphandra mollis

Proposta de criação de ARIE e APM na
área da Captação do Lago Paranoá e
da Estação de tratamento da Caesb.
Devido ao uso especial, restringir a

16 Criação da ARIE do Córrego do Bálsamo

Ingá-branco • Inga laurina
Quaresmeira • Tibouchina candolleana
Aroeira-mansa • Schinus terebenthifolia

Capitão-do-campo • Terminalia argentea

Farinha-seca • Albizia niopoides

Área contígua ao 18 -

40

Alecrim-do-campo • Baccharis dracunculifolia
Assa-peixe • Lepdaploa aurea
Trembléia •

Breu • Protium heptaphyllum

Embaúba • Cecropia pachystachya

Paspalum lenticulare
Paspalum plicatulum
Paspalum

Vegetação Arbustiva

Barú • Dipterix alata

Coração-de-negro • Eremantos glomerulatus

Cyperus papyrus
Ciperácea

da captação.

Vegetação de médio e grande porte - árvores
B Mg CE

Futuro potencial comercial devido à
proximidade com a nova Ponte
Projetada

Por isso, foram propostas a criação e a ampliação de Parques Ecológicos e de ARIEs em
áreas remanescentes de Mata de Galeria e de Cerrado contíguas à orla do Lago Paranoá. Sob a égide de unidades de conservação, a proteção estende-se para além daAs propostas deste MasterPlan são reforçadas pelos Planos de Manejo da APA do Lago
Paranoá (Zona de Vida Silvestre) e da Estação Ecológica do Jardim Botânico (Zona de
Amortecimento) e visam à preservação dos remanescentes de vegetação nativa e de
cursos d’água.

Vegetação Herbácea

18 Parque de Uso Múltiplo Morro do
Careca
Plantio ornamental com palmeiras e
árvores nativas

Padrão da cortina verde em faixa estreita

PLANTA GERAL

Pau-tucano • Vochysia pyramidalis
Pequi • Caryocar brasiliense
04 - Os ambientes na ARIE do
Bosque variam de alterados a
degradados. Tal diagnóstico

Pereira-de-campo • Aspidosperma tomentosum
Quaresmeira • Tibouchina candolleana
Sucupira branca • Pterodon pubecens
Sucupira-preta • Bowdichia virgilioides

ETE

Tamboril • Enterolobium contorsiliquum
Tingui • Magonia pubescens
Vinhático • Plathymenia reticulata

Ce - Cerradão | C - Cerrado sentido restrito | B - Brejo | Mg - Mata de galeria | Cmp - Campo

ESCALA AMBIENTAL

a

m

lago

categoria de manejo, tanto no
âmbito Federal como Distrital.
Considerando os aspectos bio-ecológicos e os usos atuais e
propostos, a área reúne atributos para ser recategorizada
como Parque Ecológico.

Ampliação do PE da Garça
Branca para abranger a foz e a
faixa de terra à direita do baixo
curso do Córrego Cabeça do
Veado criando um corredor
ecológico com a Estação Ecológica do Jardim Botânico.

Criação de PU na área 11, destinada ao Museu Nelson Mandela.
Sítio com remanescente de
Campo úmido com necessidade
de recuperação de vegetação.
Área indicada para o plantio de
buritis com potencial de embelezamento paisagítico para valorização do terreno do futuro
Museu. Criação de mirante para
a Ponte JK.

Ampliação do Parque Ecológico
Bernardo Sayão para abranger a
foz e o curso do Córrego Rasgado
até suas nascentes bem como remanescentes de Cerrado sentido
restrito e de Campo úmido contíguos.

Ciclovias projetadas pelo GDF
Proposta de novas ciclovias

Áreas de Detalhamento

Parques

UC de acesso público

00

ARIEs

UC de acesso restrito

00

Deques
Água imprópria para banho

Trilhas

Trepadeiras
Banianisteriopsis anisandra - Cipó-Prata - Mg
Mandevilha hirsuta - Trepadeira - Mg
Arrabidaea chica - Pariri - Mg
Arrabidaea pulchra - Trepadeira - Mg
Davilla nítida – Dávila – C
Paragonia pyramidata - Cipó-folha-dura - Mg

Combretum fruticosum – Escova-de-macaco – Mg
Ipomoea alba –Boa-noite – Mg
Merremia macrocalyx – Corda-de-viola –
Mg

3

Ampliação da ARIE do Riacho Fundo

4

Parque do Bosque - Alteração tipo UC

6

Parque Ecológico Península Sul

7
9

Parque Ecológico Garça Branca

12

Parque Ecológico das Copaíbas

13

Parque de Uso Múltiplo Dom Bosco

14

Recuperação da ARIE do Setor de Habitações Dom Bosco

15

Recuperação e Ampliação da ARIE Paranoá Sul

16

Nova ARIE do Córrego do Bálsamo

18

Parque de Uso Múltiplo Morro do Careca

21

Parque das Garças

24

Parque Vivencial Lago Norte

28

Parque de Uso Múltiplo da Enseada Norte

39

Nova ARIE do Tamanduá

40

Ecotrilhas da Serrinha do Paranoá

41

Nova ARIE Foz do Ribeirão do Torto

42

Novo Parque da UnB

43
44

Ampliação do Parque Urbano Vila Planalto

45

ARIE do Riacho Fundo

46

Ampliação do Parque Ecológico Garça Branca

47

Parque Ecológico Canjerana

48

Novo Parque Ecológico do Córrego Rasgado

49

Parque Ecológico Dom Bosco

Proposta de Mobiliário Urbano
Ombrelones com bancos e placas fotovoltaicas

Iluminação

0,6 m

4,5 m
3,5 m

Estação de Aluguel de Bicicletas
com Sinalização

O projeto propõe vagas de estacionamento na área pública existente, redistribuindo-as de forma a respeitar os limites do lote 1C do Trecho 2 as margens do Lago e
a ocupação de área pública existente, contígua ao clube. No acesso público ao
Lago, foi mantida uma praça, respeitando as calçadas e a área existente. Não
foram propostas intervenções na área pública ocupada pelo clube, em função do
projeto de lei em tramitação que altera a Lei 4.968 de 21/11/2012, prevista para a
área dos clubes, com intuito de solucionar as ocupações irregulares.

Bancos com Sinalização

32 - Proposta de readequação viária e paisagística do Centro de Lazer Beira-Lago
numero de vagas; proposta de praça com distribuição de atividades tipo skate,
parquinho infantil, estações de equipamentos de ginástica, área de taludes grama-

Reestruturação do sistema viário com
alteração no dimensionamento da via,
alteração do sentido de circulação dos
veículos, indicando mão única nos
trechos dos lotes menores, ampliação do
número de vagas de estacionamento e
acréscimo de área na praça contígua ao
Lago. Visando atender à demanda de
estacionamento, além de propiciar a
integração da calçada em frente aos
restaurantes com a praça, mantendo a via
no mesmo nível nas áreas de travessia.

foi proposta a ciclovia no trecho, a melhoria do acesso ao Clube Cota Mil e foram

Na praça, foram inseridas atividades de lazer, área de piscina dentro do Lago,
ParCão, área de apoio aos usuários com banheiros, atendimento, pequena
lanchonete, mesas e cadeiras para espera da embarcação de turismo.
Para facilitar o acesso de quem utiliza a Ponte Juscelino Kubitschek para
chegar ou sair do setor, o projeto sugere a alteração do sistema viário. Para
quem sai da Ponte e acessa o setor, é proposta a criação de uma alça de
acesso, inserida na faixa de domínio da via e fora da área de APP. Para quem
sai do setor e acessa a Ponte, propõe-se um retorno na saída do setor, permitindo o acesso à via por meio de uma baia de aceleração.

PARQUE ECOLÓGICO DAS COPAÍBAS
PROPOSTA DE CIRCUITO ECOLÓGICO COM TIROLESA
propõe-se a instalação de um Centro de Conservação da Vida Silvestre, com
monitoramento e educação ambiental, restaurantes, mirantes e uma passarela que integra o limite do parque na QL 26 ao centro do parque, onde
haverá a estrutura da tirolesa. Esse complexo propicia atividades lúdicas e
de aventura, como a tirolesa, arvorismo, trilhas, observação de pássaros e
espécies nativas do cerrado, além de passarela acessível, que possibilitará
ao usuário caminhar sobre as árvores, descer na tirolesa e mergulhar no
Lago.

partida da Tirolesa.

Banheiros Públicos com Sinalização

Lixeiras e Bebedouro com Sinalização
35

Lixeira

Banheiro
Fem.

Banheiro
Mas.

Marina

Atracadouro

Ônibus

Estacionamento

Aluguel de
Bicicleta

1

Residências

Clube

Skate Park

E.T.E

Quadras

Redário

Área de
Piquenique

Mirante

Trilha
Ecológica

34

32
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PLANTA GERAL

Proposta de Identidade Visual
O Projeto de Sinalização que compõe este projeto de urbanização da Orla do
Lago Paranoá visa, de maneira integrada aos equipamentos urbanos propostos, não apenas indicar espaços e usos mas também consolidar a identidade
do projeto tanto visual como espacialmente.

ParCão

Área de Eventos

Esportes
Aquáticos

Ponto de
Pesca

Natação

Praia

Parque Urbano

Tirolesa

Básico

Ao se abrir mão de erguer equipamentos com função exclusivamente sinalizatória, tem-se como intuito integrar toda a comunicação visual do projeto
aos dispositivos já existentes. Desta forma, não há obstrução da linha do horizonte do lago e a poluição visual é reduzida minimizando, também, o impacto ecológico.

0

100m

Vista da Tirolesa
com Mirante para
a Ponte JK

2

PLANTA DA TIROLESA

sinalização, além de superfícies calçadas, custos para implementar a sinalização visual são reduzidos e a identidade do projeto é reforçada por meio de
ganhos que valorizam a Escala Bucólica da orla do Lago deixando-a visualmente livre e ressaltando os grandes espaços abertos.
A identidade visual apresentada teve como inspiração curvas da orla do lago
e o intuito principal é de que cada ícone lembre o desenho de uma orla.
As imagens poderão ser usadas em mapas, indicações de direção, folders,
dentre diversos outros objetos e aplicações por toda a extensão do projeto,
Informações
Turísticas

Comércio

Restaurante

Foodtrucks

Parque
Aquático

Ed. Ambiental

ESCALA DA PAISAGEM

Feira

Museu

Biblioteca

Aquário

Corte Esquemático da Tirolesa

Área de Detalhamento I
Aquário, Marina e Parque Ecológico do Bosque
O ponto de interesse número 1, situado na cabeceira norte da Ponte Honestino Guimarães, possui características especiais, por ser o mais acessível à Orla.
O sistema viário da região proporciona, com pequenos ajustes de paradas de
ônibus e acessos, que todos cheguem ao Lago sem obstáculos.
Paralelo à Via L4, o projeto indica a criação de um complexo com estrutura
para implantação do Aquário e demais atividades relacionadas, priorizando a
demanda para educação ambiental. A localização propicia o acesso de bicicleta, carros e ônibus. Complementando a ocupação, o projeto propõe uma
praça, atracadouro para embarque e desembarque do barco de turismo e de
barcos particulares, além de estacionamento, que atenderá ao complexo e às
ocupações próximas já existentes.
O projeto sugere a criação de ponto de ônibus próximo ao complexo e, para
acesso à ciclovia da L4, uma passarela subterrânea a partir deste ponto.
A travessia de pedestres e ciclistas para o Lago Sul será possível pela passarela
proposta paralela à Ponte. Na área central dessa travessia, será criado um
espaço com bancos para repouso e contemplação do Lago. Na estrutura da
Ponte, propõe-se a pintura com graﬁsmo de artistas locais selecionados por
concurso e votação da população.
O ponto de interesse número 4, que engloba a área entre as cabeceiras sul da
Ponte Honestino Guimarães e da Ponte das Garças, terá atracadouro, área
para restaurante, quadras de esportes, ParCão, ciclovias e calçadas.
Na área mais central desse trecho, haverá um estacionamento com a possibilidade de realização de eventos com estrutura para food trucks, o que inclui
pontos de água e de energia.
Próximo à Ponte das Garças, há a indicação de uma passagem sob a ponte,
constituída de calçada e de ciclovia, para acesso ao Pontão do Lago Sul.
Devido às características ambientais do local, propõe-se a reclassiﬁcação da
ARIE do Bosque para Parque Ecológico pois os ambientes na área variam de
alterados a degradados. Tal diagnóstico é incompatível com a deﬁnição legal
desta categoria de manejo, tanto no âmbito Federal como Distrital. Considerando os aspectos bio-ecológicos e os usos atuais e propostos do PUOs do
Lago Paranoá, a área reúne atributos para ser recategorizada para Parque
Ecológico.
Neste Parque, poderão ser desenvolvidas atividades lúdicas e de lazer que
causam baixo impacto ambiental, como atividades esportivas aquáticas (caiaque, vela, natação, etc), o que atende às demandas por atividades que já
existem atualmente no local. Há, ainda, áreas propostas para outras atividades,
como piquenique, redário e ciclovia. O projeto indica intervenções paisagísticas
para consolidar o parque e manter a escala bucólica neste trecho do projeto,
em contraponto à ocupação e às atividades já adensadas na área do Pontão do
Lago Sul. A intenção de promover a continuidade entre as duas áreas é realizada pela interligação feita pelo acesso sob a Ponte das Garças.
No projeto como um todo, não são indicados quiosques para funcionamento
de lanchonetes e pequenos serviços, como o aluguel de equipamentos náuticos. Essa opção se deve à tendência de pequenas áreas cedidas, existentes no
DF, se transformarem em pontos comerciais de grandes proporções. Atualmente é possível atender à demanda de lanchonetes com food trucks, e, no
caso dos pequenos serviços, o projeto indica áreas onde podem ser instaladas
tendas removíveis para as ocupações temporárias.

Proposta para o Aquário

1

ÁREA DE DETALHAMENTO I

PLANTA ÁREA DE DETALHAMENTO I
ESC.: 1/5.000

Partidos arquitetônicos de ediﬁciações e intervenções urbanas propostas no Projeto
Ponto de Interesse 28

Ponto de Interesse 29

Proposta de Marina com Atracadouro para barcos turísticos e Teatro

Proposta de área de lazer nas Ruínas da UnB (Festas e Eventos)

Proposta de Ediﬁcações na Concha Acústica

Perpectiva Prancha 01/06

Vista do Redário e Trilhas no Parque

Proposta de Hospital

Proposta de Complexo com piscinas no Lago

Vista da Marina

Área de Detalhamento II
Centro de Lazer Cabeça de Veado
O ponto de interesse número 10, situado na cabeceira norte da Ponte Honestino Guimarães, possui características próprias que permitem a implementação
de atividades de lazer, cultura e serviços diferenciados.
Atendendo às determinações previstas no projeto da Lei de Uso e Ocupação
do Solo (LUOS) para os lotes A, B, C, destinados a Equipamento Público, na QL
20, as ocupações foram deﬁnidas considerando o dimensionamento dos lotes
e os índices urbanísticos propostos pela Lei. No caso em questão, para o lote
C, o projeto sugere a instalação de um Centro Clínico visando atender a população local e a demanda crescente na região do Jardim Botânico, Mangueiral e
Condomínios. No lote B, propõe-se um Teatro, Sala de Concertos e de atividades artísticas. No lote A, indicou-se a instalação de uma Marina com atracadouro público, com área especíﬁca para guarda de barcos no sistema de mensalista, terminal para embarcações de turismo e barcos particulares, restaurantes,
lanchonetes, academia e cinema.
Na área pública próxima ao acesso ao Parque da Garça Branca, o projeto
propõe uma ediﬁcação para o Centro de Visitantes e a Sede de Administração
do Parque, com centro de pesquisa, monitoramento e educação ambiental.
Para propiciar as visitas, trilhas e a revitalização das áreas degradadas (ponto
de interesse 9) criou-se uma passarela com área de bancos para contemplação
da paisagem, ciclovia e calçadas.
O acesso viário à área foi determinado a partir da deﬁnição no projeto urbanístico de criação dos lotes A, B e C indicado no termo de referência. Paralelamente à via, foram lançados a ciclovia e calçada e proposto o prolongamento do
sistema viário até a extremidade oposta aos lotes. Foi deﬁnido estacionamentos público, uma praça contígua aos lotes A e B, um complexo esportivo composto de quadras de esportes, parque infantil, pista de cooper, duas áreas
para instalação de atividades de apoio e estação de ginástica.

1
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PLANTA ÁREA DE DETALHAMENTO II
ESC.: 1/5.000

Na extremidade oposta aos lotes A e B, o projeto indica um conjunto de piscinas dentro do lago, divididas em três categorias (adulto, criança e outra adaptada para portadores de necessidades especiais e idosos), além de ediﬁcação
com bilheteria para ingresso às piscinas, posto médico, banheiros, restaurantes e outros serviços vinculados às atividades das piscinas. Para o píer existente, propõe-se sua ampliação para instalação de mesas para contemplação do
Lago, área para piquenique e jogos, além de ParCão e área de banho. O paisagismo busca propiciar a ideia de uma área de praia por meio de arborização
adensada no início da via de acesso, reduzindo-se o adensamento ao longo da
via, culminando com palmeiras e arborização menos densa na área das piscinas e de banho.

Área de Detalhamento III
Lago Norte

1

PLANTA ÁREA DE DETALHAMENTO III
ESC.: 1/5.000

A área de detalhamento 3 é constituída por três áreas distintas. A primeira
denominada Parque das Garças (número 21), a segunda é uma pequena faixa
de terra entre as quadras QL 13 e QL15 do Lago Norte (número 20) e a terceira
é a área da QL13, contígua à unidade do Hospital Sarah Kubitschek (número19).
Atendendo às determinações previstas para a área do Parque Ecológico das
Garças (número 21), foi proposto o reﬂorestamento e recuperação de 30% da
área com espécies nativas do ecossistema, além de ocupações que propiciam
a proteção da paisagem natural e usos que promovem a interação com a natureza. No parque, o projeto sugere uma área de estacionamento, o Centro de
Visitantes e a Sede de Administração do Parque, com monitoramento e educação ambiental, banheiros públicos, bebedouro e sistema de segurança integrado à polícia ambiental. Haverá, ainda, área de piquenique sob as árvores
frutíferas existentes, quadra polivalente, quadras de tênis, área para atividades
náuticas, como natação, caiaque, vela e outros esportes. Além disso, haverá
uma pequena área de anﬁteatro natural, que poderá receber atividades de
educação ambiental e manifestações artísticas. Toda a proposta para o parque
foi pautada na conservação dos valiosos tributos naturais que, atualmente, são
mantidos pela população que frequenta o parque, mesmo sem infraestrutura
adequada instalada.
A ligação entre o Parque (número 21) e a segunda área (número 20) se dará
por trilha contígua à Orla do Lago. Na segunda área (número 19), propõe-se
uma ediﬁcação para atividades comerciais como restaurantes, lojas de material esportivo e outros serviços de apoio. Nessa ediﬁcação, o desnível do terreno deverá ser aproveitado para criar um depósito para guarda de equipamentos de esportes náuticos, o que permite utilizar, assim, o perﬁl natural do terreno para a implantação da ediﬁcação. A área é propícia a atividades esportivas
e competições.
A ligação entre a segunda área (número 20) e a terceira (número 19) se dará
por trilha, faceando a Orla do Lago, com um trecho em passarela (trapiche)
com bancos e área de descanso. No ﬁnal do percurso, a trilha será conectada
à ciclovia no trecho em frente ao Hospital Sarah Kubitschek. Essa proposta visa
amenizar o custo e a intervenção que seria necessária para uma estrutura de
passagem sobre o Lago, paralela ao hospital.
Na extremidade oposta (número 22) o projeto propõe um conjunto de piscinas
dentro do Lago, divididas em três categorias (adulto, crianças e outra adaptada
a idosos e pessoas com necessidades especiais), banheiros, restaurantes e
outros serviços vinculados às atividades das piscinas. Além disso, são propostas quadras esportivas, um píer, ParCão, área de banho e natação legitimando
a atividade que já acontece com aulas no local frequentadas pela população.
Uma proposta relevante na área número 19 é a criação de uma praça totalmente adaptada para idosos e pessoas com necessidades especiais. Complementando essa concepção, sugerimos um acesso direto do Hospital Sarah
Kubitschek para que os pacientes tenham a oportunidade de interagir fora da
área do Hospital, usufruindo de um espaço seguro e acessível, inclusive com a
possibilidade de acesso de transporte do Hospital diretamente à área pública
para levar os pacientes. A praça e a piscina, adaptadas às pessoas com necessidades especiais e aos idosos, serão detalhadas com todos os pré-requisitos da
Lei 9.050/2015.
Contíguo ao Parque das Garças foi proposto uma Marina e área de lazer com
lotes destinados a restaurantes, casa de show e atividades relacionadas ao
turismo. A área do Lago Norte é essencialmente residencial com poucas
opções de lazer. Os acessos e estacionamentos foram conﬁgurados respeitando as áreas arborizadas e aproveitando a pavimentação existente, a locação
dos lotes se deu na área anteriormente ocupada pelo Clube do Congresso com
campo de futebol e nas faixas do terreno com pouca arborização. Complementando a proposta consta um píer com atracadouro, área para mesas e bancos
destinados a contemplação do lago, área de banho e um paisagismo com
palmeiras e elementos que remetem a uma praia.
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