
Orla 2060

A desocupação da orla do Lago Paranoá como espaço público e a sua previsão inicial no Plano Piloto para 
usos de “clubes esportivos, restaurantes, lugares de recreio, balneários e núcleos de pesca”, o coloca 
como importante agente no devir de Brasília e suscita a idéia da construção do lugar, pela composição 
ambiental, pela permeabilidade do território e pelo desenvolvimento socioeconômico. 

O primeiro item trata da atenção à vulnerabilidade ambiental, ressaltada com a recente crise hídrica da 
cidade, que impõe a água como recurso fundamental na composição ambiental da Orla do Paranoá: pelo 
manejo das áreas de nascentes e das áreas de emissões de efluentes; pela restauração da paisagem, da 
flora do cerrado ao longo da orla, e do cuidado à fauna nativa; pela utilização da energia solar onde for 
adequado, como promoção de uma geração limpa e renovável.  Esses quesitos conduziram para a decisão 
de compor ambientalmente a Orla 2060 em associação a camada ambiental existente do lago. As áreas 
de preservação ambiental reforçam seu caráter de proteção das áreas frágeis e sujeitas à degradação, 
à formação de corredores ambientais, como indutores do fluxo da fauna nativa e como viveiro natural de 
espécies do cerrado. A criação de wetlands junto às áreas da saída de efluentes, como nas saídas das 
estações de tratamento e saídas do lançamento de águas pluviais e nas desembocaduras das nascentes. 

O segundo vetor partiu da constatação do espraiamento urbano de Brasília, resultante do constante 
crescimento da capital. Isso posto, entendemos o lago como possível elemento de coadjuvação na 
mobilidade urbana da capital, para além de sua importância recreativa. O lago como suporte modal reforça 
a importância da Orla 2060, como indutor da permeabilidade e porosidade do território pelo imbricamento 
de usos de naturezas diversas: transporte fluvial, transporte cicloativo e transporte coletivo, acrescido 
a uso de lazer, recreação e contemplação e inserindo-o como elemento da vida quotidiana da população.  
Dois eixos de conexão, um na asa sul e outro na asa norte, possibilitam novas articulações entre o Plano 
Piloto e os bairros localizados do outro lado do lago que, combinados com pequenas adequações do 
transporte público para qualificar a mobilidade urbana da capital, passarão a aumentar a atratividade ao 
parque,  garantindo assim a sua sustentabilidade econômica e a incorporação do parque a vida cotidiana 
de Brasília.  

A terceira premissa adotada entende o papel da cidade na promoção de novos arranjos sociais e 
econômicos quer pela flexibilidade de espaços públicos ou de infraestruturas construídas. A proposta 
urbana e paisagística se configura então, como uma ferramenta que possibilite referendar situações, 
gerar dinâmicas de uso, articular novas formas de engajamento, de gestão e de empreendedorismo. A 
partir de espaços públicos como Parques Urbanos, Praças, Percursos Contemplativos, Terminal, Setores 
Ambientais, Comerciais e de Serviços, as possíveis atividades como feiras, eventos e festas são modos 
de ativar economicamente na escala local e permite, inclusive, a geração de renda para o Parque, não 
pelo direito de construção, mas pelo uso do espaço. A criação de polos de captação de energia solar 
visa a autonomia do parque em relação ao sistema de distribuidoras, possibilitando que, a longo prazo, 
essa seja uma forma de capitalização do projeto. Os Núcleos Criativos são infraestruturas construídas de 
fomento à inovação, ao aprendizado e a criatividade, voltados a dinamizar o setor produtivo da tecnologia 
e do design. Esses núcleos auxiliarão o desenvolvimento de projetos, tanto na sua estruturação através 
de seus espaços colaborativos, de troca e de ensino, quanto na execução de projetos, por sua estrutura 
física de laboratórios de fabricação digital e canteiros de execução. Podem ser desenvolvidos nesses 
laboratórios, por exemplo, a produção e manutenção do mobiliário e da comunicação visual da orla. 
Assim, este modelo pode ser ampliado e replicado por Brasília trazendo a concepção e produção do 
artefato urbano a uma escala local e colaborativa.

Um Comitê Gestor da Orla do Lago Paranoá será composto por representantes governamentais e da 
sociedade civil, sendo estes representantes das associações de bairros, urbanistas, paisagistas e 
ambientalistas, com o objetivo de atuar e articular os diferentes atores do setor público e privado para que 
haja gestão integrada e o estímulo de atividades socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da orla.

Somada a essas premissas elencadas, temos a densidade histórica da capital brasileira como seu 
real patrimônio e que pode ser encarada como uma possibilidade de desenvolvimento turístico para a 
cidade. Identificamos, sobretudo, o quadrilátero conformado pelo Eixo Monumental, Museu Nelson 
Mandela, Palácio da Alvorada e a UNB como uma área de desenvolvimento do turismo. A valorização da 
dimensão pública, como reverência a intenção inicial de Lúcio Costa, o tratamento isótropo do território 
e aconstrução coletiva sintetizam o projeto Orla 2060. 
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PROTOCOLO AMBIENTAL
Os espaços destinados a configuração ambiental exploram outras possibilidades de percepção do meio 
e estão associados em sua maioria pela chegada de nascentes a orla do Paranoá. A permeabilidade 
mínima de 90% do terreno, condiciona a necessidade de outros tipos de pavimentação, como o concreto 
drenante, em trechos da circulação estruturante da orla.
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PROTOCOLOS 
A solicitação por parte do concurso, de se estabelecer uma condição sistemática de implantação do 
projeto nos estimulou a gerar alguns protocolos. 

PROTOCOLO PRAÇA URBANA 
O primeiro protocolo se refere ao espaços de chegada ao parque, de conexão entre os terminais da orla, 
do Núcleo Criativo, da Feira, da marina do estacionamento e do comércio. Nesses setores a dimensão 
urbana se acomoda, convidando ao usuário de alguns desses serviços ao uso do parque.Por seu caráter 
de transição e articulação entre lago e cidade, estabelecemos uma impermeabilização de 50% do solo. 
Inserido nessa praça, temos uma estrutura que assume ao mesmo tempo duas funções: a de sombra, 
ao possibilitar um espaço público de grande porte abrigado do sol, e a de de pavilhão ao abrigar eventos 
temporários e regulares, sendo os eventos temporários com a finalidade de manutenção do espaço e 
aproximar novos públicos e eventos regulares, como feiras populares e colaborativas que permitam 
aquecer a economia da pequena escala urbana. Essas estruturas, que chamamos de Feira, têm como sua 
cobertura um grid de placas fotovoltaícas em uma escala que subsidie o restante da orla. Ainda, ao redor 
da praça urbana, instalamos o Núcleo Criativo e os serviços administrativos do Parque Orla Livre.

PROTOCOLO RECREATIVO
Os espaços recreativos estão implantados a fim de promover o encontro. A generosa circulação 
que atende a ciclovia e ao fluxo de pedestres pelo parque é  pontuada por pequenos equipamentos 
esportivos e de convívio. A permeabilidade mínima de 70%, determinada para esse setor, parametrizou 
o afastamento de algumas quadras e a circulação auxiliarv permite o flanar urbano e a costura entre a 
circulação estruturadora do parque e os equipamentos beira-lago, como o deck de contemplação e pesca 
e as piscinas públicas, que é o principal equipamento do setor recreativo para garantir a acessibilidade 
ao lago e a exploração de diferentes usos: turísticos, comerciais e esportivos.
Esses espaços correspondem a maior porção do Parque Orla Livre, onde serão implantados terraços 
com grandes maciços de vegetação típica do cerrado, configurando os corredores ambientais, previstos 
no projeto da Orla 2060.



 

2018 2019

A operação do Orla 2060 esta estimada em aproximadamente R$ 24 
milhões/ano. Esse valor foi calculado com base nos em valores de 
parques de usos semelhantes de outras prefeituras, como o Parque 
Ibirapuera, São Paulo e Parque do Cocó, Fortaleza; em função do público 
e das dimensões . Adotamos um custo de R$ 12,00/m² para o Protocolo 
Parque Urbano, Protocolo Recreativo em média R$ 6,00/m², dado que uma 
porcentagem expressiva se configura como áreas sem equipamentos ( 
deck / contemplativo ). Para áreas ambientais o valor de R$ 3,00/m². Como 
referência, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek tem, de manutenção, 
um custo médio mensal de R$ 1,70/m². Como comparação o estádio Mané 
Garrincha tem em sua manutenção estimada em R$ 8.4 milhões ao ano.

O financiamento do projeto esta fundamentado 
na exploração do direito de uso do solo e da água. 
Os espaços públicos foram pensados para essa 
flexibilidade de uso, de modo a ocorrerem de forma 
a não atrapalhar o uso do conjunto da orla, e dos 
usuários. A exploração dos mais de 430 hectares de 
orla foi determinada conciliando o interesse público 
com a possibilidade de uma maior independência do 
setor público. Para isso o comitê gestor consolidado 
pós inicio de implantação do parque deverá 
selecionar, acompanhar e auditar todos os contratos 
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Parque Urbano
Área: 866.534 m²

R$ 10.398.400
12 R$/m² 

Ambiental
Área: 2.391.170 m²

R$ 7.173.510
3 R$/m²

RECREATIVO
1.054.000 m²
R$ 6.324.000

6 R$/m²

Financiamento
O custo de implantação total do projeto, nos moldes 
licitatórios que temos hoje, está estimado em R$ 1.28 
bilhões de reais a serem despendidos por 20 anos. 
Para esse cálculo, utilizamos valores de referências 
atualizados ao longo dos 20 anos em propomos o 
faseamento de implantação. A expectativa é que as 
ferramentas de contrapartida, como a compensação 
urbanística e os termos de ajustamento de conduta 
possam reduzir os valor estimados. As placas solares 
aliadas aos equipamentos ainda podem contribuir com 
um retorno do investimento em 8 anos, diminuindo 
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Fase 1 - Implantação Marinas e Terminal Aquaviário e pavimentação de acesso ao parque e praças principais

Fase 1 - Implantação das Wetlands / Implantação do zoneamento do Lago

Fase 1 - Implantação de Piscina Parque das Garças (A3), Anfiteatro (A1 e A2) e Quadras Poliesportivas e ciclovias

Fase 3 - Implantação de redede energia solar e paisagismo macro

Fase 2 - Implantação de Núcleos Criativos e ajuste de acessos ao parque

Fase 2 - Implantação de Piscina Parque da Garça Branca (A2)
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Fase 4 - Implantação da zona de interesse turístico Fase 5 - Configuração dos corredores ambientais

Fase 3 - Implantação  de mirantes e      Fase 4 - Implantação da zona de interesse turístico

Fase 3 - Manutenção de mobiliário via Núcleos Criativos Fase 4 - Implantação de de mobiliário via Núcleos Criativos 

Fase 2 - Concessão do transporte aquaviário 

Fase 2 - Implantação de rede de energia solar e paisagismo macro

Fase 3 - Interligação do transporte aquaviário ao sistema público (Asa Sul)  Fase 3 - Interligação do transporte aquaviário ao sistema público (Asa Norte) Fase 4 - Rede pública de transporte turístico intralacustre  Fase 5 - Rede pública de conexóes e transporte intralacustre 

com a iniciativa privada, garantindo o bom uso do 
espaço e do investimento no Parque. As Parcerias 
Público Privado (PPP’s) foram o modelo escolhido, 
com cada licitação acontecendo setorialmente, 
preservando o bom funcionamento do equipamento 
urbano. As exploração do território, via concessão: 
da publicidade física e digital; das marinas e suas 
mais de 300 vagas para barcos de médio porte; do 
direito de explorar comercialmente as travessias de 
barco entre as asa norte, a sul, e o plano piloto, em 
deliberação da DFtrans; do direito de construção e 
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exploração comercial de ao todo 20 restaurantes e 
de 64 quiosques espalhados ao longo do perímetro 
do lago; das praças e anfiteatro para feiras e eventos 
culturais de grande porte; de eventos esportivos 
tais como corrida de rua, provas de triátlon, 
campeonatos diversos; eventos náuticos para 
embarcações motorizadas; de praças e anfiteatros 
destinados a aluguel de eventos culturais de pequeno 
porte subsidiados pela gestão do parque. Por fim 
consideramos que o controle da segurança de toda a 
extensão da orla deve ficar a cargo do poder público.  

esse montante. 

Outra ponderação é um 
novo modelo de execução 
de serviços na cidade, onde 
podem ser desenvolvidos 
a partir do modelo dos 
Núcleos Criativos, podendo 
reduzir os custos em até 
20% do valor total. 
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Conceito

A identidade visual do masterplan Orla 2060 refletem 
os valores do projeto e do concurso e o  nome, Orla 
Livre, foi mantido como premissa de um espaço 
público plural e democrático. As conexões, agora 
possíveis com a retomada da orla, se espacializam 
como uma linha contínua que sugere a geometria 
do lago. A escolha estratégica de projeto, de adotar 
equipamentos de tecnologia e design também 
influiram na concepção da identidade, ao se escolher 
a construção de processos como responsáveis 
pelo resultado gráfico. O design programacional 
é, tal como a orla,  o condutor das combinações 
e recombinações que permitem uma grande 
flexibilidade no uso e de aplicações da identidade 
visual. A tipografia Barlow, foi escolhida por sua 
aplicabilidade mas também por não concorrer e nem 
se distanciar da tipografia característica da década 
de 70, fontes sem serifa e geométricas, que ainda 
estão muito presente na capital. 

O masterplan Orla 2060 é resultante de uma 
intersecção de conhecimentos e a relação design x 
ambiente também expressa esse valor. A angulação 

formal resultante na identidade visual, se manifesta 
no desenho do parque, pelos deques sobre o lago 
e pelos caminhos de contemplação. O design 
gráfico ambiental resultante e expresso no projeto 
informa, orienta, identifica e ambienta combinando 
arquitetura, urbanismo e design gráfico.  
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FINANCIAMENTO

FASEAMENTO

PAISAGISMO

IDENTIDADE VISUAL

MObILIárIO

Valores AnuaisValores MensaisFonte

Concessão de Barcas Asa Norte e Sul    R$   1.200.000  R$  1.200.000
Concessão de Restaurantes      R$       180.000  R$ 3.600.000
Feiras e Eventos Grande Porte     R$         65.000  R$  1.625.000
Feiras e Eventos Pequeno Porte     R$            3.000  R$     276.000
Eventos Esportivos      R$           8.000  R$      192.000
Eventos Náuticos      R$         45.000  R$      180.000
Concessão de Marina     R$  2.800.000  R$ 8.400.000
Concessão de Quiosques     R$         48.000  R$ 3.072.000
Concessão de Publicidade    R$  5.000.000  R$ 5.000.000
Investimento Público          R$       100.000       R$ 1.200.000
       TOTAL R$   9.449.000 R$24.745.000

VALAS DE INFILTRAÇÃOSISTEMA DE BIORRETENÇÃO WETLANDS FLUTUANTESESPELHOS D’ÁGUAPISOS DE CONTROLE DA PERMEABILIDADE DO SOLO TERRAÇOS DOS CORREDORES AMBIENTAIS

A restauração ecológica da paisagem se concretiza 
com os corredores ambientais propostos. Elevado 
poucos centímetros do chão, espacilizados a cada 
100m e com maciços de 15m de raio, esses terraços 
configuram as rotas para o fluxo da fauna nativa.

O sistemas de plantas macrófitas projetados para o 
lago que, por meio de processos biológicos, químicos 
e físicos, tratam as águas residuárias das duas 
ETEs do lago e podem ser combinadas com plantas 
aromáticas nativas, como por exemplo a pimenta de 
macaco.

O acesso controlado à água, a conscientização e 
humidificação dos ambientes são garantida pelos 
espelhos d’água na orla do lago. A implantação 
dessas entradas de água foi proposta sempre 
próxima aos parquinhos e as academias.  

Os pisos de concreto drenante são usados para 
garantir os índices de permeabilidade do solo 
desejados. O escoamento da água das chuvas 
acontece por entre os poros do concreto drenante, 
até infiltrar no solo compactado.  

Nos protocolos ambientais, buscou-se um método 
de manejo que não alterasse a permeabilidade do 
solo. As valas de infiltração fazem a drenagem lateral 
dos eixos de circulações no locais de topografia 
acidentada.

Os canteiros das grandes praças, situados à menor 
cota do terreno, são estruturas compostas por 
camadas sobrepostas de grama, areia, brita e manta 
geotêxtil que permitem a captação da água da chuva 
e a infiltração no lençol freático, livre de poluentes.
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CONCEITO 

O paisagismo é diretamente relacionado e condicionado a configuração ambiental 
proposta. Nas áreas que foram desocupadas pelas ações da Orla Livre se coloca 
uma proposta de restauração ecológica da paisagem, com a implantação de 
maciços arbóreos de grande porte, nos terraços dos corredores ambientais. 
Nas áreas de grande fluxo de pessoas, e em dois lugares em especial: nos panos  
impermeabilizadas das praças urbanas, esta prevista a implantação de jardins 
de chuva, ou sistema de biorretenção, com flores nativas do cerrado; e nas 
proximidades das estações de tratamento de esgoto, com canteiros de plantas 
aromáticas, como a Pimenta de Macaco.

Junto a essas estações de tratamento de esgoto e às saídas de água pluvial, 
foi previsto o tratamento contínuo no manejo dos efluentes e a instalação de 

Fase 1 - Comitê de Gestão da Orla

wetlands flutuantes. A possibilidade de combinação de plantas nativas 
com as macrófitas nessas plataformas das wetlands, permitem que a 
criação de jardins sobre o espelho d’água, ressignificando esses pontos de 
vulnerabilidade ambiental. 

A escolha da vegetação a ser implantada no Parque Orla Livre partiu da 
condição topográfica de cada local. Considerando que 75% do território da 
orla pode ser caracterizado na faixa entre Mata Ciliar, Mata de Galeria e Mata 
Seca, mas em pontos específicos das praças urbana optou-se por plantas do 
cerrado típico. As palmáceas do cerrado rupestre como forma de contemplar 
a diversidade da flora do cerrado e estabelecer em Brasília, referência na 
manutenção do bioma com o Parque da Cidade Sarah Kubitschek e o Parque 
Orla livre.

Materialidade

A flexibilidade como principal conceito neste 
Masterplan implica facilidade no transporte, fácil 
montagem e desmontagem, além de grande 
resistência. Dessa forma escolhemos o aço como 
material mais adequado que, aliado à madeira de 
reflorestamento, tornam o passeio e o assento mais 
confortáveis.

Escolhemos o concreto apenas para a estrutura das 
lixeiras, pois entendemos que deve ser um elemento 
mais fixo na paisagem, assim como as estruturas de 
apoio, quiosques, feiras, sanitários e vestiários.

Inicialmente estes são os materiais propostos, 
porém, o objetivo é que este seja completado 
com as produções dos Núcleos Criativos, sejam 
módulos, brinquedos infantis e esculturas.

Mobiliário

A proposta do mobiliário partiu de um módulo 
espacial pequeno cujas dimensões partiram 
de 40 centímetros, altura ideal para bancos 
e cadeiras. Trata-se de uma estrutura em 
cubo vazado que receberá acabamento em 
madeira, podendo também receber encosto no 
mesmo material. Este módulo permite infinitas 
variedades de uso, inclusive sobreposição, 
podendo compor uma arquibancada.

A mesma lógica é seguida nos outros mobiliários 
como totem com iluminação pública e lixeiras. Os 
primeiros possuem metade das outras dimensões 

em profundidade com um grid vazado que pode 
ter várias alturas até o limite de 2,45m de altura. O 
primeiro módulo é composto por uma fundação em 
concreto, enquanto os outros serão encaixados no 
grid e podem ser atualizados e modificados quando 
necessário.

As lixeiras propostas têm 1,20m de altura, e 
compostas por concreto em três faces revestidas 
com concreto. Uma das faces será em chapa 
metálica para recolhimento dos resíduos. Da 
mesma forma, o paraciclo segue o mesmo formato 
quadrado e é metálico de seção quadrada, porém, 
com dimensões adequadas para seu uso. 

Os módulos arquitetônicos foram estabelecidos nas 
dimensões de 2,40 x 2,40m e altura total de 2,60m. 
Esta unidade conforma o menor quiosque ou um 
banheiro acessível. Ainda seguindo a mesma lógica, 
as possibilidades de composição são infinitas, 
sendo algumas delas apresentadas a seguir.

As distâncias entre os pontos de ônibus existentes e 
as entradas dos parques sugeriram a implantação do 
mesmo junto a uma estação de aluguel de bicicleta. 
Isto, junto com as várias possibilidades de troca de 
modal no lago permite que o usuário possa fazer 
diferentes trajetos conforme a sua necessidade. 
As políticas públicas também podem auxiliar neste 
sentido ao incentivar os motoristas deixarem seus 
carros no estacionamento e atravessarem o Lago 
rumo ao plano piloto ou à sua residência de graça, 
dotando-os de autonomia na escolha do modal, 
diminuindo o congestionamento e melhorando a 
qualidade de vida.
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ÁREA dE InTERESSE 1

A área de interesse 1 se localiza no Lago Sul, entre as pontes Honestino 

Guimarães e das Garças, limitando-se pelo Pontão do Lago Sul e pela 

Associação dos Servidores do STJ (ASSTJ), na outra margem do lago. 

No setor 1 – Terminal – Possuindo a função complementar de marina, este 

setor pode ser acessado através de um conjunto composto por ponto de 

ônibus que sugerimos do outro lado da Estrada Parque das Nações (Via L4) 

e passarela coberta. Os automóveis podem entrar no estacionamento da 

marina através da alça que dá acesso à rodovia. A laje do estacionamento 

também servirá como cobertura dos programas de apoio, já que há um 

desnível a ser vencido desde a cota da via principal ao píer. Neste desnível 

sugerimos a implantação de comércio e serviços com duas fachadas, uma 

voltada para esta área de apoio e outra com vista para o terminal, onde 

podem ser abrigados os restaurantes panorâmicos. Além dos componentes 

da marina e terminal, entendemos que este é um trecho importante na rede 

de transportes e conexões urbanas, seja pela proximidade com o aeroporto, 

seja pela proximidade com o acesso principal que liga a orla às cidades 

satélites. 

Setor 2 – Percurso Contemplativo – Ao lado da Ponte das Garças prevemos 

um deque para pedestres, enquanto os ciclistas utilizariam a calçada já 

existente na ponte para acesso à marina e terminal. A parte inferior da ponte 

poderia ser utilizada para o ensino de esportes aquáticos como caiaque e 

stand up, arte urbana e os pilares poderiam ser utilizados como parede de 

escalada, já que não é uma área apropriada para banho. 

Setor 3 – Parque Urbano – A localização deste setor junto à via motorizada 

que dá acesso à orla, Shis Eq 6/8, e sua proximidade com duas escolas 

particulares justifica a implantação de um Núcleo Criativo e uma pista 

de skate. Além disso, está previsto estacionamento, núcleos de apoio e 

aproveitamento do píer existente para a função de terminal.

Setor 4 e 6 – Percurso Contemplativo – Tratam-se de percursos contemplativos 

na forma de deque já que é necessário o afastamento do trecho de solo por 

conta da localização das embaixadas. Estes percursos contam com espaços 

MIRAnTE PIER  dE COnTEMPLAÇÃO dEQUE E COnEXÃO 

de estar onde o deque conforma áreas de descanso e topografias para a 

exploração por crianças e adultos, onde a pesca é permitida.

Setor 5 – Praça – No ponto em que o percurso passa a encostar no terreno da 

orla a função passa a ser semelhante a de uma praça de bairro com alguns 

equipamentos e programas apoio. Entende-se que os lotes que dão de frente 

para o parque podem ter acesso direto a esta área através de portões e, além 

disso, sugerimos a entrada para este setor no fim da via local, de acesso às 

residências, por haver atualmente um lote desocupado.

Setor 7 – Parque Urbano – Junto à via motorizada Shis QI 10 Conjunto 

5 6, localizam-se o píer, comércios, restaurantes, estacionamento, e 

equipamentos de grande porte para o lazer e entretenimento que caracteriza 

o tratamento desta faixa como parque urbano. 

Semntor 8 – Praça – Neste setor, prevemos a interligação com o Pontão do 

Lago Sul através de um deck na parte inferior da Ponte Honestino Guimarães, 

o uso da prainha pelos banhistas junto a uma área de apoio também serve a 

praça seca que se volta para uma tela curva. Nesta, poderão ser realizadas 

projeções e outras formas de ocupação do espaço público de forma a atrair 

também os usuários do espaço vizinho de lazer. 

O deque servirá como passagem dos pedestres e ciclistas para o outro lado da orla do 
lago, onde esta localizado o terminal.

Passarela de contemplação sobre o lago servem como passagem e lazer para o parque.O mirante avança sobre o lago Paranoá, onde é possível observar o passeio dos barcos.
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O anfiteatro da área de interesse 2, que se caracteriza pela possibilidade de multipos usos.O pier urbano da asa sul, local de partida dos barcos que fazem a travessia ao plano piloto. Mirante do Pôr do Sol com vistas para  o Parque da Garça Branca.

ÁREA DE INTERESSE 2

A área de interesse 2 se localiza no Lago Sul e é limitada por dois córregos, 

Canjerana e Cabeça de Veado. Configura-se basicamente como uma faixa 

que se alarga conforme se afasta das nascentes próximas, no fundo de 

lotes com característica predominantemente residencial e com acesso 

através da via principal EPDB.  

Nesse sentido, a proposta para esta área se norteia através da seguinte 

setorização:

Setor 1 – Ambiental – Localizado ao lado do Córrego do Veado, a travessia 

sobre o espelho d´água se dá por um deque que explica o tratamento desta 

área de desembocadura de nascente e, ao lado do lote que será ocupado 

por um uso privado haverá um mirante. A proposta é manter o campo 

de futebol existente e junto ao passeio construir mais cinco quadras 

poliesportivas. Do outro lado, ainda seguindo o programa esportivo, 

localizamos a pista de bike cross. A tipologia de ocupação deste setor 

permite 95% de permeabilidade do solo e o tratamento das áreas de 

proteção faz com que este setor se configure com caráter ambiental. 

Setor 2 – Parque Urbano – Setor por onde se dá o acesso principal, através 

de uma via principal, com bolsão de estacionamento, comércio e serviços 

e na mesma direção da via se encontra um píer para contemplação e para 

transporte hidroviário. À esquerda, antes da chegada ao terminal, há uma 

praça em que se encontra uma feira, cuja cobertura pode ser voltada para 

a produção energética. Atrás do terminal propomos um Núcleo Criativo 

e Canteiro junto a um píer para que a produção possa ser transportada 

via modal aquático. 

Setor 3 – Praça – Este trecho se configura como praça por se distanciar 

do acesso principal e é onde se desenvolvem os programas mais 

voltados ao lazer com destaque para o anfiteatro e a piscina pública, 

sempre acompanhados de um passeio que oferece serviços de apoio. 

A piscina pública e praia são delimitadas através de uma estrutura que 

além de possuir a função de proteção dos banhistas também serve 

como píer de contemplação e mirante.

Setor 4 – Percurso Contemplativo – Por se tratar de uma estreita faixa 

de terra, segue apenas a ciclovia e via de pedestre com tratamento 

paisagístico até o deque onde o trajeto se fará sobre a água onde se dá 

o encontro do Córrego da Canjerana com o Lago.
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ÁREA DE INTERESSE 3

A área de interesse 3 se localiza no Lago Norte abrangendo as áreas hoje 

conhecidas como Parque Ecológico das Garças, Quebra da   15 e Quebra da 

13. O acesso ao Parque é diferenciado por estar no final de uma via principal, 

enquanto o acesso às outras duas áreas se dá através de vias coletoras, 

sendo que entre essas há o Hospital de Reabilitação da Rede SARAH. Em 

relação ao uso, com exceção das Quebras, onde o uso é direcionado aos 

banhistas, à contemplação do lago e onde a falta de apoio e infraestrutura 

é notável, o Parque conta com uma academia próximo da sua entrada, a 

prática esportiva na orla e no lago, e uma praia.

Nesse sentido, a proposta para esta área se norteia através da seguinte 

setorização:

Setor 1 – Comércio e Serviços – Está prevista a criação de lotes isolados 

voltados exclusivamente para comércio e serviços e um terminal nesta área 

que hoje pertence ao Parque. Propomos uma mudança no arranjo dos lotes, 

alteração da via motorizada e uma redução nas áreas de estacionamento 

para melhor permeabilidade desta área junto ao Setor 2. Próximo ao terminal 

também sugerimos um estacionamento para incentivar o uso do transporte 

hidroviário.

Setor 2 – Parque Urbano – Trata-se praticamente da área do Parque que é 

mais utilizada por conter alguns programas, ainda que espalhados. Propomos 

uma consolidação dos usos existentes do espaço, além de novos programas 

e áreas de apoio através de um piso de concreto que os conecta. A ciclovia 

se desconecta do piso de concreto em determinados momentos para a 

segurança do pedestre. A piscina pública se destaca neste setor como uma 

grande estrutura que ao mesmo tempo resguarda áreas de nado e se torna 

um píer contemplativo que pode ser destinado a atividade pesqueira. Outro 

elemento forte na paisagem são os espelhos d´água que adentram no parque 

ressaltando o discurso da permeabilidade à orla.

Setores 3 e 5 – Percurso Contemplativo – São faixas em que as áreas de acesso 

ao Lago são estreitas, decorrentes da reapropriação recente. Dessa forma, 

resolvemos manter os píeres existentes como forma de acesso ao espelho 

d´água e ressaltando o aspecto contemplativo, já que ficam estabelecidos 

apenas a ciclovia e o piso de concreto como interligação direta entre setores 

com a característica de parque urbano.

Setor 4 – Parque Urbano – A entrada para este setor (Quebra da 15) se dá 

através de uma praça que está localizada ao lado de uma creche, em um 

entorno residencial. Entendemos a necessidade de um núcleo de comércio 

próximo, de um playground e de um bolsão de estacionamento para que essa 

situação possa se converter em um ponto de atração para a identificação da 

entrada do parque. Seguindo a referência atual deste local como um espaço 

voltado para atividades esportivas, propomos uma pista de skate e quadras, 

além dos outros programas como academia ao ar livre e parcão. Outra 

proposta é instalar um Núcleo Criativo que possa fomentar a criatividade e o 

desenvolvimento de projetos, sejam individuais ou coletivos.

Setor 6 – Parque Urbano – Esta área (Quebra da 13) se encontra ao lado de 

uma paróquia seguida do Hospital de Reabilitação da Rede SARAH, cuja 

entrada se interliga ao Setor 5. Propomos infraestruturas voltadas para 

esportes radicais como tirolesa e pista para mountain bike, além da área 

de prainha, cujo uso já é consolidado. As quadras se localizam no espaço 

que atualmente serve de estacionamento da paróquia e também próximo 

aos lotes residenciais, sempre interligadas por uma calçada de concreto e 

próximas a áreas de apoio.


