1.1. LUZ

1.2. SOMBRA

1.3. ENDEREÇO DO PERCURSO

Esta proposta para Orla do Paranoá não é um projeto ou desenho de um
projeto, mas uma ideia, um conceito norteador. A intenção precípua é construir uma estrutura possível do futuro.
Se entendemos o projeto como “desenho da ideia”, como a manifestação
ou explicitação de um desígnio, coordenado, detalhado e preciso, talvez
não seja apropriado quando se refere a um Parque em circuito de 80 km de
extensão ou, considerando a faixa mínima de proteção de 30 metros, de
aproximadamente 2,4 milhões de metros quadrados (correspondente quase duas vezes a área do Parque do Ibirapuera em São Paulo ou do Aterro do
Flamengo no Rio de Janeiro, ambos com 1,5 milhões aproximadamente).
Parece mais estratégico e interessante, do que toda a precisão de um desenho sofisticado e detalhado que trate de cuidar de todos os aspectos e especificidades desta vasta área, reforçar uma “ideia do desenho”, com diretrizes capazes de iluminar e orientar as tomadas de decisões sustentáveis
que serão responsáveis pela ocupação e consolidação desta área como um
espaço público de qualidade, a ser ocupado efetivamente pela população
da urbe e não somente pelos moradores locais.

Elementos verticais na paisagem: as Torres

Planos horizontais sombreados – os Pavilhões

Organizar e associar um circuito turístico no lago ao do eixo monumental

A primeira ação é implantar ao longo de toda a Orla do lago estruturas verticais que seriam locadas a cada 1km formando um conjunto de 80 torres.
No que se refere comunicação na escala da paisagem, as torres marcariam
um ritmo ao longo da Orla e permitiriam uma leitura da intervenção no território, sobretudo a noite quando se tornariam lanternas espelhadas na superfície do lago. Além disto em dias festivos, um feixe de luz lançado ao zênite a
partir de cada estrutura marcaria para todos os habitantes da cidade os limites virtuais da água no céu, anunciando a toda cidade a superfície de água,
fundindo desta forma elementos físicos e atemporais.
As torres podem comunicar ainda informações na escala do edifício, que dizem respeito aos usos esportivos do lago, como qualidade da água naquele
ponto, temperatura, hora, velocidade do vento, correnteza etc.
Estas estruturas poderiam estar locadas em terra ou já sobre o lago e conectadas à orla por meio dos passeios públicos e pontes de ligação.
Se tratam de estruturas modulares metálicas que permitem múltipla organização dos elementos de circulação vertical, lajes técnicas e de serviços, além
de abrigar equipamentos e infraestrutura do Parque.
Finalmente poderiam ser executadas imediatamente em sua totalidade, independente da liberação de todas as áreas da Orla e podem ser constituir em
um anúncio do que está porvir como faróis que apontam para o futuro.

Cada torre se relacionaria imediatamente com um elemento horizontal planar, um pavilhão, que abrigariam os programas de apoio direto ao público
como sanitários, vestiários e bases de salva-vidas e polícia comunitária.
Acolheriam também bares, cafés, restaurantes e lojas que concorrem com
outros possíveis programas que ajudariam no equacionamento financeiro
da implantação e manutenção do parque, conforme exigência do edital.
Além disto estas atividades difusas garantem uma vitalidade e animação
ao conjunto considerando sua extensão.
Apesar da proposta sugerir uma estrutura modular regular e simples, capaz
de ser produzida fácil e rapidamente, sugerimos que os países que possuem
embaixada em Brasília (84 embaixadas) poderiam regalar estes pavilhões a
partir dos programas específicos de cada sítio transformando o parque em
um verdadeiro panorama de arquitetura contemporânea, uma espécie de
“Orla das Nações”. Apesar da fragilidade econômica de determinados países, se houvesse adesão de um número razoável, poder-se-ia imaginar uma
contrapartida do governo local sendo responsável pelos pavilhões neutros
e os países oferecendo as demais estruturas, o que poderia viabilizar uma
implantação sustentável do parque.

Estes equipamentos – torre e pavilhão - gerariam endereços ao logo do perímetro da Orla, se transformando desta forma em novas referências urbanas.
A Torre 01 deverá estar locada no encontro do Lago com extensão leste do
Eixo Monumental, à jusante da Praça dos Três Poderes. Este ponto pode funcionar como núcleo turístico integrando circuitos de ônibus que façam os
diferentes pontos turísticos ao longo do Eixo Monumental com circuitos de
lugares de interesse ao longo da Orla e do Lago (Vila Amaury, Ermida do Bosco, Parque Ecológico ETE Sul, Pontão, Ponte JK, Palácio do Planalto, pontos
para banho, etc) criando uma forte e legível conexão do tecido urbano com o
Lago. Este endereço original também pode abarcar uma marina pública com
comércio especializado voltado aos usos pretendidos para o Lago.
Além de números, as torres poderiam ter nomes que serviriam como referência e, em alguns casos, seriam as futuras estações do sistema de navegação pública de circunvalação do Lago ou de conexão direta de margens e
pontos estratégicos.
Assim de acordo com o endereço - o número e nome - seria possível se situar no Parque, mesmo sem avistar referências urbanas do Plano Piloto ou
das vertentes opostas.

CONCEITOS NORTEADORES COMO UM CATÁLOGO DE
IDEIAS E POSSIBILIDADES

3. NOVA PAISAGEM COMO CONTINUIDADE DO TEMPO E ESPAÇO
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1. MODULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LEITURA DA PAISAGEM

Foto: Bernd & Hilla Becher

O DESENHO DA IDEIA E A IDEIA DO DESENHO:
A ESTRUTURA DO FUTURO

A proposta sugere, portanto, conceitos norteadores que sejam capazes de
urdir um arquipélago de soluções que podem ser aplicados estratégica e
parcialmente (ou em sua totalidade) em diferentes setores da orla no sentido de ir progressivamente constituindo um conjunto integro até encerrar
o circuito, como é desejável.

3.1. Paisagismo ativo e contemplativo

3.2. O parque como um sistema de infraestruturas verdes

Brasília é uma cidade– sobretudo no Plano Piloto - marcada por uma vegetação
bem distribuída entremeada por blocos de massas arbóreas densas que constituem verdadeiros bosques urbanos.
A ideia é que esta natureza urbana se dissemine igualmente ao longo da Orla
associando este sistema ao conjunto da cidade. Ou seja, a orla será necessariamente uma continuação do que existe e não algo extraordinário.

Prever em cada ponto de descarga do sistema de drenagem no lago (informação disponível em mapa do termo de referência) ilhas de jardins depuradores. Teriam como função receber os primeiros 15mm das águas drenadas, responsáveis por cerca de 85% da carga de poluição difusa urbana, e
direcionar estes volumes para um circuito de jardins fito depuradores. A
proposta de ilhas permite resolver os conflitos de descontinuidade (em decorrência de usos específicos como os clubes, palácio do planalto, etc) ao
longo da orla.

ORLA LIVRE

4. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

2.1. CIRCUITO FÍSICO

2.2. MODAIS MULTIPLOS

2.3. BARCOS EQUIPAMENTOS

2.4. MONUMENTOS DA MEMÓRIA

Estruturas lineares de mobilidade ativa

Conexões da mobilidade ativa com as especificidades da Orla

Programas flutuantes

Relação com a história

Além das estruturas de modulação da paisagem, outro elemento estruturador da Orla será o passeio contínuo em circuito destinado a mobilidade
ativa (pedestres e bicicletas), que se vinculam aos novos endereços e promovem a conexão com a cidade.
Dois leitos minerais de circulação (painéis estampados pré-fabricados de concreto) serão organizados e separados por outro elemento pré-fabricado de
concreto: um banco contínuo que terá os 80km de extensão quando concluída
a implantação do Parque. Portanto, ao mesmo tempo que constitui no meio
de circulação, esta faixa perimetral será o elemento de estar e permanência.
O banco continuo será também o elemento condutor dos cabeamentos elétricos e de lógica. Além disto serão os componentes da comunicação visual com
indicações dos serviços, distâncias e informações complementares (como o
livro de banco - parágrafos de livros dispostos estrategicamente ao longo de
determinadas distâncias que estimulam um determinado percurso).
Entremeado na estrutura componível deste banco teremos os elementos
de iluminação publica, como segmentos do próprio banco em termoplástico (Polietileno de baixa densidade), que farão a iluminação dos leitos de
circulação como uma fita continua de luz que se associará aos 80 pontos
luminosos (torres e pavilhões).
De acordo com sua modulação e conforme a localização dos equipamentos
os bancos permitiram os passos transversais que se conectam com a Orla.

Estas estruturas de circulação estão majoritariamente implantadas diretamente sobre o terreno, após a necessária e delicada acomodação do terreno original. Mas em diversos momentos e situações serão locados sobre a
água (mantendo a estrutura dúplice com o banco central) para evitar ocupações consagradas da orla (como edifícios públicos e clubes sociais) ou
para conformar espaços de lazer como praias naturais.
Além disto é desejável que ocorram ligações transversais que multipliquem as
possibilidades de percurso como pontes de conexão entre margens em pontos
estratégicos do Parque, como entre o Parque das Garças e a Concha Acústica.

Para evitar a construção de outros elementos que subtraiam a área de fruição ou área verde permeável da Orla, se imagina que os equipamentos serão flutuantes e se situam no plano da água. Barcos e chatas, plataformas
flutuantes, que possam formar uma rede de equipamentos moveis e flexíveis, compondo programas efêmeros e flexíveis ao longo da orla: barco-cinema, barco-palco, barco-piscina, barco quadra esportiva, barco-teatro,
barco-restaurante, etc.

Além da “orla de luz” conformada pelos feixes de luz de cada uma das 80
torres no perímetro do lago e das relações com os endereços notáveis do
Plano Piloto, a proposta visa sublinhar os elementos históricos, culturais e
ambientais que tenham vínculo com o contexto do Lago Paranoá.
No local onde existiu a Vila Amaury, cidade em que habitaram em torno de
16.000 candangos, construtores da capital, e que foi alagada com o represamento do Rio Paranoá seria marcada sua localização por meio de luzes
sob a superfície do lago, que chamassem a atenção dos usuários para este
fato histórico.
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2. INFRAESTRUTURA COMO CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM

Independente da possibilidade de incorporar a participação internacional
na constituição deste espaço público da Capital Federal por meio da possibilidade de doação de parte ou de todos os pavilhões, supõe-se que pelos
usos sugeridos e pela demanda a ser gerada é possível vislumbrar a terceirização de grande parte dos serviços a serem oferecidos.
Outra possibilidade é relacionar a construção dos elementos pré-fabricados; estruturas áreas e pavilhões modulares (estrutura de aço) e os elementos de infraestrutura da mobilidade ativa (pré-fabricados de concreto), a
um canteiro a ser gerido em conjunto com a Universidade de Brasília, conciliando assim pesquisa e extensão a uma atividade econômica. Este canteiro
a ser implantado junto a Orla permitiria além de incorporar a própria fabrica
as atividades cotidianos do parque, o transporte destes elementos componíveis pré-fabricados por meio de transporte naval.
*
Duzentos e quarenta hectares, 80 torres, 80 pavilhões, 80 quilômetros de
ciclovia e passeio, um banco de 80 quilômetros de extensão, 200 mil árvores, equipamentos múltiplos e flexíveis, este é o catalogo de ideias e ações
possíveis que propomos para Orla do Lago Paranoá.
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Brasília é uma cidade marcada por uma vegetação bem distribuída entremeada por blocos de massas arbóreas densas que constituem verdadeiros
bosques urbanos, sobretudo no Plano Piloto.
A ideia é que esta natureza urbana se dissemine igualmente ao longo da
orla associando este sistema ao conjunto da cidade. Ou seja, a orla será necessariamente a continuação do que existe e não algo extraordinário.
O paisagismo apresentado tem sua concepção direcionada a vertentes
conservacionistas e de adequação do espaço púbico á utilização. Isto se
deu através da recomposição das características florísticas da paisagem
por meio da implantação de módulos paisagísticos criados de acordo com
as diretrizes de recuperação de APPs e outros remanescentes.
O método adotado foi o mapeamento das áreas com potencialidade de tratamento na paisagem e sua qualificação de acordo com suas características
fitofisionômicas ou de utilização, tendo em vista os aspectos ecogênicos, de
composição da paisagem de acordo com características que se aproximem
do meio natural e que possibilitar sua conexão a corredores ecológicos.
Desta forma, estão sendo propostas a utilização de composições arbóreas
estruturadas intercaladas por reques de palmeiras com grande permeabili-

dade visual, todas nativas do bioma do Cerrado e adaptadas ás condições
ambientais do local, devido ao fato de terem sido inspiradas nas formações
locais de Campo; Mata Ciliar e de Galeria; Cerrado Típico e Palmeiral.
Nos mananciais de drenagem que chegam ao lago, foram propostas unidades de fitorremediação onde a ação depuradora de plantas ajuda a atenuar os
efeitos da poluição das águas e apresenta ganhos econômicos e ambientais.
Além das áreas com atributos de conservação, o paisagismo busca, para as
zonas de arborização de vias e ajardinamento urbano, obedecer as mesmas
inspirações, atendo-se a ressaltar as características do patrimônio biológico regional e sua interação sócio-ambiental, sendo também importante
ressaltar que foram considerados a prestação de serviços ambientais pelas
composições florísticas e seu potencial de embelezamento cênico.
As implementações apresentadas estão alinhadas ás diretrizes do Masterplan Orla Livre e ao plano Piloto de Brasília, considerando dimensões e
acessos previstos, assim como dispõe sobre ciclovias e equipamentos. Já
nas áreas de Unidades de Conservação, o tratamento foi direcionado de
acordo com suas determinações específicas e correspondentes aos seus
instrumentos de criação.

Parques Naturais
Áreas de intervenção
Tratamento da Paisagem
Recuperação de Mata Ciliar
Áreas de Fitodepuração

MOBILIDADE

MASTER PLAN
Pontos Turísticos
Código de Numeração
Eixo Monumental

UNIR O PARQUE COM
AS CIDADES-SATÉLITE
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ORLA DE LUZ

ORLA REATIVADA:
PROGRAMA E SINALIZAÇÃO

CATÁLOGO DE SOLUÇÕES

CATÁLOGO DE TORRES

O espaço disponível e o contexto tipológico definem as atuações propostas. Existem diversas soluções
adaptáveis às preexistências do lugar.
Distânica disponível e usos do entorno definem soluções tipo.

As torres se distribuem ao longo do
passeio e marcam um ritmo na nova
paisagem da orla, adaptando-se às
múltiplas situações da margem, possibilitando distintas implantações.
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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
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AREA 2
CANJERANA / GARÇA BRANCA
área | 5,5 ha.
4 torres [P45, P46, P47, P48]
4 pavilhões
3 km de faixa de circulação ativa
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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
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AREA 3
PARQUE DAS GARÇAS
área | 2,6 ha.
3 torres [P22, P23, P24]
3 pavilhões
3,3 km de faixa de circulação ativa
EQUIPAMENTOS
1. esportes
2. campo de baseball
3. ginástica inclusiva
4. praça
5. campo de futebol
6. trilha
7. playground
8. modelódromo
9. tatames
10. praça das esculturas
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