ORLA LIVRE
O projeto Orla Livre é um processo sustentável de reestruturação
ambiental e social da orla do Lago Paranoá, que recupera não somente a integridade e a diversidade ao redor do Lago, mas também
o espaço útil de lazer e vida urbana, e promovendo a apropriação
das pessoas que utilizam esta nova orla. Investiga novas formas de
interação entre a população, natureza, tecnologias e o fator tempo,
inerente no processo de implementação do projeto.
Orla Livre é um grande impulsor de um processo de transformação
de Brasília. A requalificação da orla para uso público, a democratização dos acessos, a criação de novos sistemas de transporte público,
resgate de espaços indevidamente ocupados, conectividade de habitat erestauração ecológica de áreas degradadas - todas estas ações
são medidas de uma mudança, que tem no foco o lago Paranoá, mas
transforma a cidade como um todo, de uma forma sutil e democrática.
O projeto Orla Livre visa a resgatar e a recuperar espaços públicos na orla do Lago Paranoá, conciliando o uso da população com

o equilíbrio ecológico, concorrendo para um processo de ocupação
sustentável do território.
Desta forma tem o foco em três camadas de atuação que se sobrepõem para um cenário sinergético:
CAMADA ECOSSISTÊMICA
promove conectividades entre áreas protegidas, através de corredores ecológicos com ações de restauração ambiental e proteção de
remanescentes do Cerrado
PARQUE
NACIONAL DE
BRASÍLIA

CAMADA TRANSPORTE
criação de uma nova infraestrutura de transporte público intermodal, integrado ao sistema existente e ao projeto Orla Livre
CAMADA ATIVIDADES E USOS
criação de um espaço democrático para a população de Brasília,
espaço de lazer, recreação, educação e cultura

ECOSSISTEMA
O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Do ponto
de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido
como a savana mais rica do mundo, apresentando extrema abundância de espécies endêmicas e abrigando 11.627 espécies de plantas
nativas já catalogadas.
Existe uma grande diversidade de habitat, que determinam uma notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias.
Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os
hotspots mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem
de áreas sobre proteção integral. O Bioma apresenta 8,2% de seu
território legalmente protegido por unidades de conservação; desse
total, 2,8% são unidades de conservação de proteção integral.
Em consequência e em função de processos de urbanização e
agronegócio, o Cerrado já perdeu 46% de sua vegetação nativa, com
previsão de perder mais 34% até 2050. Isso levaria à extinção 1.140
espécies endêmicas.
Para evitar a extinção dessas espécies, é necessário ações de restauração ecológica além da preservação de seus remanescentes e
áreas protegidas existentes. O Cerrado é composto por um mosaico
de fitosionomias , com florestas, mas principalmente com savanas e
campos que se caracterizam pela coexistência de gramíneas e espécies arbustivas ee arbóreas.
Recursos hídricos
No Cerrado encontram-se as nascentes das três maiores bacias
hidrográficas da América do Sul. O sistema hidrológico global é um
sistema fechado, no entanto localmente é aberto, e é de grande importância, fechar ao máximo o ciclo hídrico regional. Permeabilidade
de solos, retenção de água no solo através da vegetação, evapotranspiração das superfícies vegetais, além de qualidades filtrantes do
paisagismo, são fatores importantes que mantem a funcionalidade
do sistema hídrico.
Espaços com água em ambientes urbanos são importantes contribuições para a vida, oferecendo funções de lazer, recreação e contemplação, além de equilibrar o microclima da cidade.
Diretrizes Projetuais
O projeto da Orla Livre do Lago Paranoá visa a sinergia da ocupação
dos espaços da orla pela população de Brasília e a preservação da
fauna e flora do Cerrado.Insereespaços multifuncionais, cumprindo
funções sociais e ao mesmo tempo ecológicas.O objetivo é reintroduzir ou incrementar a biodiversidade urbana, para que seja possível
ter seus serviços ecossistêmicos no espaço da cidade.
A concepção do urbanismo ecossistêmico concilia diretrizes ambientais com os usos urbanos, promovendo interação cotidiana das
pessoas com a natureza em espaços onde ambas tenhas total prioridade.
Ações de Ecologia de paisagens
Corredores ecológicos estruturais serão implantados com a finalidade de conectar unidades de conservação e áreas de interesse
ambiental existentes na APA do Lago do Paranoá e suas adjacentes.
Estes corredores viabilizam e potencializam o fluxo gênico e tambémservem de habitat à fauna. Os corredores são formados por uma

área central e zonas de amortecimento ao redor, que protejam as
área ‘core’.
Para a criação destes corredores foram selecionadas áreas de remanescentes do Cerrado entre as unidades, visando a conexão entre
elas, além de promover a restauração ecologica entre as Unidades
de Conservação, privilegiando as faixas marginais de proteção dos
corpos hídricos, com uso de espécies nativas do Cerrado, principalmente frutíferas e ornamentais com florações em diferentes épocas,
que servem de alimento para a fauna em diferentes épocas do ano.
Estes espaços servem como habitat para espécies de aves, insetos e
pequenos mamíferos.
O projeto prevê quatro tipologias de corredores ecológicos:
a) em áreas urbanas consolidadas, onde a reestruturação de remanescentes existentes entre lotes conectam estruturalmente áreas
protegidas e de interesse ambiental.
b) em áreas urbanas não consolidadas, onde os corredores devem
ser definidos em projetos específicos de cada área, promovendo a
conexão estrutural entre os remanescentes e áreas protegidas
c) corredores ecológicos culturais em áreas urbanas, consistindo em
vias densamente arborizadas, com canteiros ricos em espécies de
plantas e permeáveis. Esses corredores conectam os parques urbanos existentes na cidade, agregando-lhes valor turístico.
d) Passagem de fauna, pontes vegetadas genéricas a serem implementadas para ultrapassagem de barreiras viárias.

PARQUE BURLE
MARX

PARQUE
VIVENCIAL
PINHEIROS

O parque linear ao longo da orla do Lago funciona como corredor
ecológico, interligando áreas de proteção e remanescentes de vegetação nativa. Projetado para uso pela população, o parque possui
um caráter interativo, aproximando o bioma à população, oferecendo
área de lazer, e promovendo educação ambiental e consciência
ecológica.
No parque é prevista a implantação de centros de pesquisa de biodiversidade, para monitoramento do bioma. Nestes centros terá também criação de mudas para reflorestamento e cultivo das espécies
nativas.
As novas edificações na orla devem ser equipadas com uso de energias regenerativas e não poluentes, para promover tecnologias de
proteção ao meio ambiente.

PARQUE DOM
BOSCO

Ações de Drenagem Sustentável
Considerando a importância do bioma para o equilíbrio hídrico do
território, o projeto prevê um paisagismo funcional, que promove
drenagem urbana sustentável. O solo da maior parte do projeto será
permeável, para evitar escoamento superficial e permitir infiltração
das águas pluviais no solo e recarga de aquíferos.Serão implantadas
jardins de chuva e canteiros drenantes.
As águas pluviais serão encaminhadas para o Lago através de biovaletas que filtram a água naturalmente antes de desaguar no Lago. As
biovaletas possuem também um caráter educativo, trazendo para a
superfície o potencial das águas pluviais.

PARQUE DA
CIDADE

Seguindo o mesmo princípio funcional e educativo, são previstas
áreas de fitodepuração para as novas edificações da orla, tratando o
esgoto com jardins filtrantes e possibilitando a devolução desta água
para o Lago.

PARQUE
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SAYÃO

FORMAÇÃO FLORESTAL

FORMAÇÃO SAVÂNICA

FORMAÇÃO CAMPESTRE

JARDIM
BOTÂNICO

cariniana estrellensis,
jequitibá branco

terminalia fagifolia, pau
marfim

tabebuia aurea, ipê amarelo caryocar brasiliense, pequi

achyrocline satureioides,
macela

vellozia squamata,
canela de ema

campestre
savana
florestal
exótica

cedrella fissilis, cedro

centrolobium tomentosum, araribá

pterodon pubescens,
sucupira branca

andira vermifuga, angelim

paepalanthus giganteus,
chuveirinho

mauritia flexuosa, buriti

corredores verdes
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TRANSPORTE
Uma ocupação democrática da Orla do Lago Paranoá necessita de
acesso democrático a mesma. Atualmente, grandes áreas dos bairros ao redor do Lago tem fluxo principalmente por carro e algumas
linhas de ônibus. Estas linhas não tem continuidade ao redor do
Lago, e são insuficientes para garantir acesso a todos os locais do
projeto Orla Livre.
O projeto necessita de abastecimento de transp
orte público para garantir o acesso democrático ao Lago.
O projeto sugere 4 diferentes tipos de transporte:
1. transporte ao redor do lago – VLT
2. transporte sobre o lago – catamarã
3. transporte ativo – bicicleta e caminhar a pé
4. transporte individual – carro (preservar o sistema existente)
Todos os sistemas estão interligados, com pontos nodais em localizações estratégicas para garantir o melhor fluxo possível.

3. Bicicleta / Transporte ativo
A bicicleta será um protagonista na utilização da orla, uma vez que
representa a forma mais eficiente para percorrer curtas e medias
distâncias por caminhos livres, desobstruídos e exclusivos ou compartilhados. Ciclovias ao redor do lago, implantadas da forma continua pelo parque linear são elementos fundamentais do projeto.
Neste sentido o projeto propõe a implementação de uma rede densa
de estações de bicicletas de aluguel nos pontos intermodais de encontro com o transporte público e nos pontos de atração ao longo da
orla.
Uma cidade configurada para a população precisa ter espaços vivos e
utilizados. O carro, assim como o ônibus, andam em uma velocidade
muito alta, sem contribuir à vida urbana. A velocidade do transporte
ativo, de bicicleta ou a pé, interage com o contorno e contribui para
a vida urbana. Promove encontros, participações, paradas e a segurança de um espaço utilizado.

1. VLT / Transporte ao redor do Lago
O transporte continuo ao redor do lago é previsto com um trem de
superfície, leve, não poluente, de baixo impacto na paisagem, de fácil
acesso e de média velocidade para conviver com o fluxo de pedestres. O percurso do VLT utiliza na sua maior parte as vias existentes,
ocupando o canteiro central e/ou lateral. Desta forma compartilha
caminhos similares às atuais linhas de ônibus, que podem assumir
de imediato a tarefa do transporte ao redor do lago até a implementação do VLT.
A utilização das vias existentes por um novo sistema de transporte
com grande apelo de identificação e uso público representa uma
mensagem de grande importância. Sinaliza que a população está
convidada para usufruir estas vias e desta forma o acesso à orla. As
vias do largo norte e sul atualmente possuem caráter mais íntimo,
o que afasta grandes camadas da população da cidade. O VLT será
um elemento de identificação e apropriação dos novos espaços e dos
caminhos até eles.

ciclovias projetadas
ciclovias existentes

4. Carro / Transporte individual existente
O carro por sua vez não é protagonista do projeto, porém atualmente
o transporte mais utilizado na cidade. As iniciativas projetuais apontam acesso à orla através do transporte público, mas o carro possui
seu lugar no sistema de transporte e os pontos de interesse no projeto são equipados com estacionamentos para garantir a viabilidade
de acesso por carro em todos os trechos da orla.
Intermodais / Conexão com o sistema existente

VLT | linha principal
VLT | linhas complementares

Conexões intermodais são localizados em pontos estratégicos da
Orla, principalmente em locais de maior densidade de atrativos.
Estes pontos conectam os diferentes sistemas de transporte para
promover integração e conectividade.
Os pontos de conexão entre VLT e orla são parte destes intermodais,
ligando o VLT aos Terminais Turísticos e às ciclovias e caminhos de
pedestres.
O sistema dos novos meios de transporte público se integra aos
diversos meios já implementados e possui intermodais também com
estes sistemas. Conecta-se ao metro na Asa Sul, ao ônibus em diversos pontos ao redor do Lago, inclusive BRT, e conecta-se via VLT com
o Aeroporto, localizado próximo ao Lago.

2. Catamarã / Transporte sobre o Lago
O transporte sobre o Lago tem duas funções.
Primeiramente ele é um transporte eficiente para aproximar os
diferentes lados do Lago, acurtar caminhos e criar novas formas de
acesso.Assim ele é capaz de transformar a atual realidade de distância entre o Plano Piloto e bairros como Paranoá e Itapoá.
Além disso, o transporte sobre o Lago também aproxima a população ao próprio lago. A travessia é um passeio com novas visadas e
proximidade à água.
O fluxo dos catamarãs é projetado conforme os princípios do transporte no Canal Grande em Veneza, organizado para realizar no mesmo percurso fluxo linear e a travessia. Com a maior parte do Lago
em braços relativamente estreitos, o catamarã percorre um caminho
em ‘zigzag’ permitindo em um fluxo continuo a travessia para o outro
lado do Lago.
Desta forma pode ser utilizado para curtos e longos caminhos e para
passeio turístico sobre o Lago.

linhas de VLT
linha de metrô existente
linha de metrô futura

infra-estrutura a ser implantada

linha de catamarã
pontos intermodais

VLT | linha principal

Permeabilidade

pontos VLT | linha principal
VLT | linhas complementares

A permeabilidade da orla é um tema extremamente importante. A
qualidade da faixa de 30m nas margens do Lago depende da qualidade dos acessos a ela, e da sua conexão aos demais espaços públicos
da cidade. Considerando que a orla foi ocupada na sua maior parte
por residências, as mesmas formam uma barreira privada entre dois
espaços públicos - via e orla.
A orla não pode ser um espaço afastado, mas sim precisa do máximo de integração. Desta forma é necessário abrir o maior número
possível de conexões entre o eixo das vias existentes e da linha do
futuro VLT e a orla. Estas conexões devem ser agradáveis, as mais
amplas possíveis, arborizado e sombreado para permitir fluxo ativo a
pé ou de bicicleta. Devem estar sempre localizadas junto às estações
de VLT.

linha de catamarã

pontos VLT | linhas complementares
catamarã
pontos catamarã
ciclovias
pontos bicicleta compartilhada

infra-estrutura existente | sistema complementar
metrô
ônibus
ciclovias
terminais intermodais

As conexões possuem extensões diferentes. A maioria é curta entre 100m e 400mm e pode ser facilmente percorrido a pé. Outras
são mais longas com distâncias de até 1km. Nestas é importante a
implementação de estações de bicicleta de aluguel no ponto do VLT e
na orla, para oferecer fácil acesso ao ponto de atividade.
Concurso para Masterplan da
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Parque Vivencial
Lago Norte

ATIVIDADES E USOS

equipamentos existentes

arquibancada | atraque de equipamento flutuante
trampolim

É intenção do projeto de qualificar homogeneamente a orla para
valorizar o Lago em todas as suas áreas. ‘Acesso para todos’ significa
também atrativos para todos, e desta forma é necessário distribuir
diferentes qualidades ao redor do Lago.

exposição
pequeno restaurante

O projeto promove:
- conhecimento do lago Paranoá
(mirantes e percursos contínuos)

feira
teatro

- conhecimento do bioma do Cerrado
(recuperação ecológica, centros de pesquisa e educação
ambiental, trilhas, turismo ecológico, sinalização de espé
cies, observação de animais)

- atividades comerciais
(circuito gastronômico, lojas, mercado, hotel)
- transporte público
(VLT, catamarã, ciclovias, intermodalidade)

Polos de Atividades
A estratégia de ocupação da Orla começa com a identificação de polos de maior densidade de atrações e usos e localização estratégica
de novos polos (urbanos, culturais, esportivos e ecológicos), que são
âncoras para o desenvolvimento das atividades culturais e comerciais do lago. A partir destes polos ocorre a ocupação dos espaços
novos.
Paralelamente são consideradas as áreas de interesse ecológico,
gerando o contraponto aos polos urbanos. São áreas de grandesatrativos ecológicos e de visitação, porém de baixa densidade de intervenções.
Os polos são pontos de concentração de atividades, e consequentemente locais para inserção dos intermodais. As conexões entre VLT
e Orla são localizadas nestes pontos, assim como também os pontos de terminais turísticos. Os polos urbanos concentram as áreas
comerciais, turísticos, culturais e educativas.
Neste planejamento estratégico é importante sempre manter o olhar
para o desenvolvimento processual. A implementação dos polos éum
impulso para a vida pública na orla do Lago. Estes polos formam os

Parque Escalonado
Área 3.6

cinema
concerto | show

- cultura e educação
(museus, centros educacionais, conservatório de música,
palcos públicos, equipamentos flutuantes, entre outros)
- lazer e esporte
(parques, praias, oferta de diferentes atividades esportivas,
marinas, parquinhos infantis, áreas de pesca, entre outros)

Parque
Morro do Careca

EQUIPAMENTOS FLUTUANTES

O Lago Paranoá apresenta características muito diversificadas ao
longo da sua orla, tanto nos fatores demográficos e socioeconômicos
da ocupação das áreas próximos ao Lago, quanto na sua infraestrutura de transporte e equipamentos urbanos.

principais polos de atividades
existentes
principais polos de atividades
propostos

pontos de maior concentração de criação de receitas e viabilidade
econômica do projeto.

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO AO PARQUE
marina
mercado
comércio
hotel

Equipamentos flutuantes
Para possibilitar a presença de todos os tipos de atividades ao redor
do Lago, o projeto acrescenta equipamentos flutuantes, que são
capazes de oferecer mais homogeneamente a infraestrutura de usos
culturais, educativos, comerciais ou de lazer. A presença temporária
de um equipamento como por exemplo cinema ou palco de música
ou feira oferece programação cultural para todos locais da orla do
Lago, e gera uma agenda cultural da cidade que potencializa a atratividade do próprio equipamento.
Ao redor do Lago são previstos pontos de atraque destes equipamentos, com escadarias até a água, que podem servir de arquibancada
ou deck, como área de apoio, interagindo com o equipamento flutuante presente naquele momento.
Estão previstos diversos tipos de equipamentos, como cinema,
piscina, deck de lazer, mirante, restaurante, feira, espaço expositivo,
palco de teatro ou música, além de equipamentos técnicos, como
removedores de lixo.
A utilização da Orla para uma diversidade grande de atividades
aproxima o Lago Paranoáà população de Brasília, e promove uma
identificação com este elemento singular da paisagem da capital.
Os atrativos são distribuídos ao redor do Lago, gerando vida pública
ativa, saudável, segura e sustentável em todos os trechos da Orla. A
intensidade da vida pública é proporcional à qualidade das ofertas.

polo gastronômico
Área 3.4

co-working
quiosque | comércio pequeno porte
equipamento de apoio (salva-vidas, vestiários)
posto de saúde

Parque das Garças
Área 3.2

ESPORTIVO
futebol
volei
natação
skate
cooper
tênis
caiaque
kitesurf
escalada
standup paddle

Pontão do
Lago Sul

academia ao ar livre
LAZER

CCBB

trilhas
ping pong
TELA DE CINEMA

PALCO PARA SHOW

Centro de Lazer
Beira-Lago

Prainha
dos Orixás

picnic

Parque
Dom Bosco

Polo Urbano
Área 1.1

pesca
mirante
parque infantil
praia
Calçadão
Deque Sul

observação de pássaros

Nelson
Mandela

parcão
meditação
viveiros
aeromodelismo
ANFITEATRO

FEIRA

paisagismo produtivo

ARIE do Bosque

pomares
CULTURAL | EDUCACIONAL

Parque Esportivo Área 2.4

exposição
educação ambiental

Área 1.3

pesquisa

Polo Urbano
Área 1.2

concerto
curso | escola
cinema
teatro
RESTAURANTE

EXPOSIÇÃO

Centro Cívico Área 2.3
Área 1.4

ARIE do Riacho

Fundo

Centro de Pesquisa Área 2.2

biblioteca
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A orla promove piscinas públicas com uso do próprio Lago.

A ARIE do Bosque é uma área de turismo ecológico, com trilhas, decks de permanência, pontos de observação de animais e sinalização das espécies do bioma.

ÁREA 01

1.5

1.3

Camada Transporte
Os transportes projetados para o Lago Paranoá têm
uma presença marcante na área 01.
A linha de VLT, percorrendo as vias existentes ao redor
do Lago, funciona como uma vértebra na via EPDB Lago
Sul, e abastece o parque linear da orla. A Ponte das Garças é ampliada para implementação de duas linhas de
VLT, e os dois novospolos urbanos nas áreas 1A e 1B
ganham pontos de parada de VLT nas suas praças da
Orla. A praça da área 1A funciona com um ponto inter-

trilhas

palmeiral (savana)

aquáticas fitodepuração

via compartilhada (ciclovia + pedestre)

florestal

passarelas

via compartilhada (veículos + ciclovia + pedestre)

22. Observação de fauna + mirante
23. Museu de Arte Contemporânea
24. Praia do Cerrado
25. Polo Gastronômico
26. Jardins Temáticos
27. Circuito Mountain Bike
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Camada Atividades e Usos
A área 01 tem um polo de atividades existente na
proximidade, o Pontal do Lago Sul, que traz uma forte
influência sobre o trecho leste da área. Este trecho
configura a ARIE do Bosque e o projeto considera reflorestamento e ocupação sustentável, compatível
com as diretrizes da ARIE.

6

3

5

Próximo à Ponte das Garças foram localizadosdois novos polos urbanos, nas extremidades da ponte. Estes
terrenos terão um tratamento urbano com configuração de praças, orla pavimentada e espaços públicos
com qualidades urbanas. Densidade de uso comercial, cultural e de lazer geram espaços ativos e frequentados.
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parque ecológico + caminhos
elevados + jardins temáticos
do cerrado

atracadouro para
equipamentos flutuantes

parque (restauro ecológico f
itofisionomia sanava) + cupinzais
+ mirante + observação de fauna
+ caminho elevado

parque (restauro
ecológico fitofisionomia sanava)
+ cupinzais + habitat fauna e flora)

caminho elevado para
pedestre + placas de
educatição ambiental

Parque linear Orla
Corredor ecologico
Biovaleta
Fitodepuração
Paisagismo produtivo

pista de montain bike

Corte BB esc. 1 | 1000

VLT
Catamarã
Via de Carros
Ciclovia
Intermodal

Camada Transporte

Camada Ecossistema

15. Área infantil
16. Posto (vestiários + salva-vidas)
17. Trilhas
18. Piscina
19. Mirante
20. Piscina de waterpolo
21. Pesque-pague

23
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Camada Atividades e Usos

8. Passarela pedestre e ciclovia
9. Biblioteca
10. Comércio + Gastronomia
11. Co-working
12. Quiosque
13. Bicicleta compartilhada
14. Equipamentos de Ginástica

VLT

A rede cicloviária apresenta linearidade pelo parque
oferecendo uma ciclovia pavimentada, que permite
o tráfego de veículos de serviço (coleta de lixo, ambulância, bombeiros). Caminhos para pedestres são
separados com intuito de aumentar o conforto e a segurança para ambos.

Ao longo da orla, o ambiente urbano se transforma
em um parque ecológico, com uma via compartilhada
e caminhos separados para pedestres.
Foram localizadas atividades de esporte neste parque
(1.3), com ênfases às piscinas públicas na beira do
Lago. Configurada por decks sobre o espelho de água,
as piscinas se desenvolvem para dentro do Lago, permitindo natação com condições controladas de água,
considerando a proximidade da ETE.

1. Marina
2. Hotel + comércio
3. Praça + atracadouro para equipamento flutuante
4. Terminal
5. Mercado
6. Estação VLT
7. Estacionamento

A

Camada Ecossistema
A área 01 está localizada entre duas áreas de preservação ambiental, a ARIE do Bosque e do Santuário da
Vida Silvestre do Riacho Fundo. De acordo com as diretrizes do Masterplan, foi criado um corredor ecológico,
conectando estas duas ARIEs.
A ARIE do Bosque terá restauração ecológica e preservação de habitat, com conciliação de atividades de lazer,
ecoturismo e pesquisa e espaços para observação de
fauna. Serão inseridos jardins temáticos das diferentes
fitofisionomias do Cerrado, e equipados com trilhas e
sinalização das espécies nativas para educação ambiental.

aléias de árvores nativas

B

1.2

1.4

savana

A

1.1

Tipologia de vias

Tipologias vegetacionais

B

modal, conectando o VLT ao catamarã.
É na área 01 que está localizado o ponto de conexão
entre duas linhas de VLT, a linha que circunda o Lago
A área 01 do projeto é a orla do Lago Sul entre a Pon- e a linha de conexão ao metrô e ao aeroporto.
te Honestino Guimarães e a Ponte das Garças e ainda
um trecho na orla do Plano Piloto próximo à Ponte das Os dois polos urbanos nas áreas 1.1 e 1.2 são conectaGarças. Esta área é localizada em proximidade ao Plano dos por uma passarela nova, separada da Ponte das
Piloto e a importantes eixos viários. Consequentemente Garças, para uso exclusivo de pedestres e ciclistas,
para oferecer uma conexão confortável e segura entre
possui o maior potencial de urbanidade.
os polos.

O polo urbano configura uma praça na orla com circuito gastronômico e espaços comerciais. Possui um ponto de atraque de equipamentos flutuantes.

Um Museu de Arte complementa a qualidade de ofertas
neste trecho do Lago para atrair um público com interesse
cultural. Localizado na ponta do terreno 1.4, ele tem potencial de utilização como mirante, permitindo vista ampla até
o Plano Piloto.
O trecho da ARIE é uma área de turismo ecologico, com
trilhas, pontos de observação de animais e quiosques. Na
orla será preservada e ampliada a praia existente, com inserção de uma arquibancada para atraque de equipamentos flutuantes. A orla terá infra-estrutura de quiosques e
postos de salvamento.

Geração de Receitas
O sucesso do projeto depende entre outros fatores da viabilidade econômica. O projeto tem o objetivo de incentivar a
iniciativa privada a assumir a responsabilidade pelos principais investimentos que viabilizam sua implementação, ou
gerar parcerias público-privadas com o mesmo objetivo.
O projeto foi concebido da forma aimplementar empreendimentos que tenham esta característica, como empreendimentos imobiliários, sistemas de transporte e equipamentos de esporte ou cultura.
Os polos urbanos possuem o maior potencial de geração

de receita, oferecendo espaços comerciais voltados para
praças na orla, e conectado ao sistema de transporte de
VLT, catamarã e ao parque linear da orla. Esta síntese
entre espaço de parque linear de Orla e urbanidade cria
espaços de qualidade única na cidade que representam
grande valor potencial no mercado.
O VLT e o catamarã serão transportes muito utilizados pela
população que frequenta a orla do Lago, e consequentemente serão fontes de receita a partir do bilhete de transporte. Sugere-se um bilhete integrado para estimular o
uso e torná-lo mais eficiente.

lago + orla
+ deck (estar)

museu de arte
+ mirante

parque
(preservação e restauro
ecológico fitofisionomia sanava)

trilhas
educativas

parque
via
(preservação e restauro
compartilhada ecológico fitofisionomia sanava)

via
compartilhada

parque ecológico
(fitosionomia
murundus )
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O Parque da Garça Branca terá infra-estrutura de trilhas e acesso pelo espelho de água para manter os mananciais livre de fluxos.

Centro de Pesquisa com ensino e exposições, paisagismo produtivo e cultivo de espécies nativas do Cerrado.

ÁREA 02

O paisagismo desta área inclui aspectos de ecologia de
paisagens, drenagem sustentável e paisagismo ornamental com espécies nativas.

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

20. Sala de ensaios e dormitórios
21. Fitodepuração de águas cinzas
22. Deck de área de estar
23. Coreto
24. Caminhos de pedestres
25. Pomar
26. Atracadouro cultural

13. Viveiro
14. Foyer + Museu do cerrado
15. Praça
16. Restaurante
17. Salas aula e exposição
18. Sala de concertos
19. Apoio (serviços)

8. Estacionamento com bacia de
infiltração
9. Produção mudas e alimentos
organicos
10. Centro de pesquisa
11. Incubadora
12. Centro de conferências

27. Posto + Quisque
28. Posto de saúde
29. Biblioteca
30. Oficinas + Cursos
31. Cinema + Teatro ao ar livre
32. Restaurante
33. Quiosque

O lote C é o principal eixo de acesso ao projeto.
Com um ponto de VLT em uma extremidade e um
terminal turístico de catamarã na outra, ele forma
uma conexão intermodal. Neste eixo foram localizadas atividades infraestruturais para o bairro
e culturais do projeto Orla Livre, como posto de
saúde, oficinas e cursos .
Junto ao terminal turístico é previsto um atracadouro para os equipamentos flutuantes, ampliando ainda mais a oferta de atividades.

34. Praia do cerrado
35. Área infantil
36. Equipamentos de ginástica
37. Posto (vestiário + salva vidas) Quiosque
38. Área de pic-nic
39. Quadras poliesportivas

34.

Camada Atividades
As atividades propostas para este trecho do projeto são
voltadas para a preservação do meio ambiente, educação ambiental, pesquisa e cultura, além de esporte
e lazer.O trecho já possui três lotes cadastrados, que
foram aproveitados para potencializar a viabilidade do
projeto. O lote A contém os espaços educativos, com
um ‘Centro de Pesquisa do Cerrado’, oferecendo espaços de criação de mudas, educação ambiental, pesquisa ambiental, incubadora de empresas voltadas
para o meio ambiente, hortas orgânicas e um restaurante com produção local. O Centro de Pesquisa estende seus limites ao paisagismo ao redor, com faixas
de plantio eáreas alagadas para fitodepuração.Ele é
um espaço aberto para a população, onde existe uma
interação entre ensino, pesquisa, visitaçãoe meio ambiente.
No lote B está previsto um conservatório de música.
Dando continuidadeao uso educativo, voltado para as
artes, o conservatório de música é um espaço que
oferece aulas e ensaios, assim como apresentações e
concertos para o público, contribuindo ativamente para
a agenda cultural da região. O conservatório terá uma
grande influência no espaço da orla com áreas externas, onde os alunos poderão tocar seus instrumentos
semeando o cultivo da música para a população da cidade.

27.
24.
18.

35.

38.

26.
23.

36.

25.

33.

39.
37.

O trecho do projeto deste eixo para oeste é voltado
para o esporte. Oferece uma praia no Lago paranatação e outros esportes aquáticos como windsurfe, remo ou standuppaddle. A orla da praia
é percorrida por uma ciclovia compartilhada e
infra-estrutura deapoio com quiosques e banheiros.No parque atrás desta via são localizadas
quadras poliesportivas e uma pista de skate.

37.

21. .

22.

11.

12.

17.

14.

28.

19. 18.

A

15.

15.

29.

20. .

16.

30.

13.

31.

4.

10.
32.

8.

9.

B

De acordo com sua vocação ambiental, o terreno possui cultivo de mudas das espécies nativas e endêmicas do Cerrado, para as ações de restauração e
preservação, e para objetivos pesquisa e educação
ambiental. São previstos pomares e hortas produtivas e utilização dos alimentos no próprio restaurante
do Parque.

1. Parque da Garça Branca
2. Área de proteção de manancial
3. Pesquisas in situ
4. Passarela pedestre ciclovia
5. Estação VLT + bicileta compartilhada
6. Passarela de pedestre e ciclovia
7. Trilhas educativas

B

Camada Ecossistema
A área 02 é localizado entre mananciais de rios, o
Parques Ecologicos Canjerana e Garça Branca. O
Masterplan prevê a preservação e restauração de
áreas de habitat de ambos os Parques, recuperando
as fitofisionomias preexistentes do Cerrado: florestal,
savânica e campestre. Os Parques serão conectados
estruturalmente por um corredor ecologico ao longo
da área 02 do projeto.

Camada Transporte
A linha de VLT possui três pontos ao longo da área 02
do projeto, um destes conectando com um ponto de
catamarã, junto a um eixo de atividades culturais. A ciclovia e caminhos de pedestres percorrem o terreno ao
longo da orla, com trechos sobre a água para ligar as
áreas adjacentes sem ocupação dos mananciais.

Ativdades e Usos:

A

A área 02 considera uma parte da orla do Lago Sul
próximo ao Parque da Garça Branca. Diferente da
área 01, ele não possui características urbanas,
porém grande qualidade ambiental, cultural e educativa. Assim foi definida a sua principal vocação como
área de preservação e representação da flora e fauna
do Cerrado, atividades educativo-ambientais, pesquisa e cultura.

Parque ecológico urbano, voltada para o esporte, com praia, quadras e pista de skate.

7.

5.
4.
7.

1.
Tipologias vegetacionais

Tipologia de vias

4.

Lote 2

Lote 3

3.

Lote 1

2.
5.
Camada Atividades e Usos

Camada Transporte
lago

praia do
cerrado

guarirobal
(Syagrus oleracea)
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Camada Ecossistema

VLT
Catamarã
Via de Carros
Ciclovia
Intermodal

Parque linear Orla
Corredor ecologico
Biovaleta
Fitodepuração
Paisagismo produtivo
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quiosque
+ via
compartilhada

bosque ornamental
caroba- do-cerrado
(Jacaranda
cuspidifolia)

quadras poliesportivas

corredores ecológico
(fitosionomia florestal)

savana

trilhas

palmeiral (savana)

via compartilhada (ciclovia + pedestre)

florestal

via compartilhada (veículos + ciclovia + pedestre)

aléias de árvores nativas

passarelas

paisagismo produtivo

VLT

aquáticas fitodepuração

vistas

lago

buritizal +
via compartilhada

alagado construído para
fitodepuração de águas cinzas
+ educação ambiental

bosque de frutíferas do
cerrado
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300 m

Concurso para Masterplan da
ORLA do LAGO PARANOÁ

Centro de pesquisa + paisagismo produtivo

corredor ecológico + trilhas educativas
+ atividades físicas ao ar livre

A orla do Parque das Garças oferece diversas modalidades de esporte aquático.

A orla da Península Lago Norte integra os lotes comerciais com o Parque das Garças com acesso por VLT e pelo catamarã.

ÁREA 03
A área 03 é localizada na extremidade da península
do Lago Norte, no ponto final de uma área restritamente residencial. O Parque das Garças é um parque
ecológico e hoje já apresenta uma frequência de esportistas, especialmente para Kitesurf.
O projeto reforça a vocação de esporte e preservação
ambiental.
Consiste em três terrenos amplos, com conexões ao
longo da orla.
3.3

3.2

3.5
3.1

Camada Atividades
O uso principal desta área é esporte. Na orla do Parque
das Garças o projeto prevê a implantação de uma infra-estrutura de apoio ao esporte aquático, com escola
de kitesurf, rampa para entrada de barcos e caiaques,
deck e píer para atraque de barcos de vela, mergulho,
standup e natação.

15 Pier com parada de terminal turistico
16 Trilhas educativas
17 Via compartilhada
18 Centro de esporte, educação e cultura
19 Arquibancada
atraque de equipamentos flutuantes
20 Pier para barco de vela
21 Praça de entrada
22 Trilhas em corredor ecológico
23 Deck de pedestre e ciclista sobre o lago
24 Praia do Cerrado
25 Posto (vestiários e salva-vida)
26 Quiosque
27 Escola de kite, aluguel de standup, bar

28 Rampa de acesso ao lago
29 Pier
30 Restauro ecológico florestal
31 Observação de fauna
32 Equipamentos de ginástica
33 Área infantil
34 Área para balão (mirante)
35 Deck de estar
36 Centro de visitante do Pq. das Garças
37 Estacionamento
38 Estação de VLT + bicicleta
39 Cinco lotes comerciais formando praças
40 Terminal turístico
41 Marina

restauro ecológico
via
(florestal)
compartilhada

restauro ecológico
(fitosionomia savana)

centro de esporte +educação
e cultura

píer

orla

lago
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LEGENDA
Tipologias vegetacionais

Tipologia de vias

Savana

Trilhas

Palmeiral (savana)

Via compartilhada (ciclovia + pedestre)

VLT

Florestal

Via compartilhada (veículos + ciclovia + pedestre)

vistas

via
compartilhada

Parque das
Garças
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Aquáticas fitodepuração
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Camada Ecossistema
O Parque das Garças 3.1 é uma área de conservação da vida silvestre. O projeto prevê a restauração
ecológica desta área, para ampliação de habitats para
espécies do Cerrado. A conexão entre os três terrenos
desta área configura um corredor ecológico na faixa
marginal de proteção do Lago. A criação de decks e
caminhos nesta faixa promovem uma interação entre
fauna e população.

Camada Transporte
Localizada na extremidade da península do Lago Norte,
a área 03 tem seu acesso mais significativo pelo próprio
Lago. Possui dois pontos de catamarã e proximidade ao
Plano Piloto e especialmente ao terreno da UnB e ao
polo cultural 03 do Projeto Orla.
Pela península existe também acesso pelo VLT, que por
sua vez tem três pontos de paradas junto aos três terrenos da área.
A ciclovia percorre a orla da península norte e acessa
todas as atividades propostas para esta área.

1 Entrada parque escalonado
2 Pergolados
3 Bosque de jequitiba
4 Quadras poliesportivas
5 Pista de Skate
6 Mesas de ping pong
7 Área de pic nic
8 Espelho d’água | fitodepuração
9 Mirante
10 Restaurante
11 Jardim escalonado de sempre vivas
12 Gramado para acesso ao lago para esporte
13 Apoio ao esporte aquático
14 Palmeral (attalea speciosa)

B

3.4

O terreno ao lado do Hospital Sarah Kubitschek (terreno 3.6) possui dois tratamentos separados. Junto ao
hospital existe uma área florestal para gerar uma área
de silêncio. A maior parte deste terreno é um parque
escalonado, gerando um aproveitamento do declive
do terreno. Este parque é um mosaico de diversas
tipologias, entre elas bosques e pomares, frutíferas e
medicinais, jardins filtrantes, jardins escalonados de
‘sempre vivas’ e próximo à orla bosques de palmeiras,
reprodução da savana do Cerrado.

Equipamentos flutuantes como palco de musica, feira e restaurante complementam as atividades da orla e geram uma agenda cultural.

Campestre
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Camada Transporte

lago

Camada Ecossistema

VLT
Catamarã
Via de Carros
Ciclovia
Intermodal

deck para
esportes aquáticos

gramado
ornamental

apoio a
esportes
+ vestiário

jardim de
sempre vivas
+ espelhos
d’água

restaurante

telhado verde
+ mirante

espelho
jardim es- d’água +
fitode
calonado de
sempre-vivas puração

Junto ao Parque das Garças e junto ao ponto final
do VLT é localizada uma área comercial na orla em
5 lotes, com configuração de praças entre eles, gerando um polo gastronômico com grande valor. Com
ponto de catamarã, este trecho é facilmente acessível pelo lado do Plano Piloto e possui um atrativo
turístico muito grande. Foi considerado também
uma arquibancada para o Lago e um atracadouro de
equipamentos flutuantes para aumentar o potencial
deste ponto para atividades culturais.
quadras poliesportivas +
arquibancada

via
veículos

Dentro da rede de mirantes ao redor do Lago, o mi-

rante desta área é previsto como balão que alcança
uma altura significativa para usufruir a vista privilegiada deste lugar central no Lago.
Na interface entre área comercial e Parque das Garças são previstas diversos usos recreativos em clareiras no parque como parquinho infantil, parque de
águas e espaços para viveiros.
Na área 3.4, conexão entre a área de esporte e de
uso misto, será criada uma praia para ativar este
trecho do projeto que representa uma orla de 1km
de extensão. Desta forma o atrativo do esporte tem
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Parque linear Orla
Corredor ecologico
Biovaleta
Fitodepuração
Paisagismo produtivo
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continuidade até a área 3.5, onde é implantado um
uso misto com apoio ao esporte, educação e cultural.
A área 3.6 tira partido do declive do terreno e gera
um parque escalonado, onde cada patamar oferece
atividades diversificadas, dentro do programa de
esporte, lazer e meio ambiente. Quadras poliesportivas, mesas de ping pong, espelhos de água, pomares e hortas, restaurantes, cafés e um mirante
formam um mosaico de atividades em direção ao
Lago. O ponto final do eixo deste parque é um deck
circular para acesso à água e esporte aquático.

