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ANEXOS

 
 
 

1. Relatório de percurso 

Setores de Clubes Esportivos Sul e Norte – SCES e 
SCEN e Setor de Hotéis e Turismo Norte – SHTN 

2. Tabelas 

Situação do licenciamento das atividades nos lotes dos 
Setores de Clubes Esportivos Sul e Norte e Setor de 
Hotéis e Turismo – SHTN 
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RELATÓRIO DE PERCURSO 
 
 
 

Percurso realizado na Orla Norte do Lago Paranoá, que 
encontra-se inserida no perímetro de tombamento delimitado 
conforme Decreto no  10.829 /87, relativo à preservação do conjunto 
urbanístico do Plano Piloto. O trajeto foi realizado de automóvel 
devido à grande extensão da área objeto de estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os percursos foram iniciados pelo Setor de Clubes 
Esportivos Norte, cujo desenho urbano favorece a apropriação 
da orla do lago, propiciando apenas algumas aberturas visuais para 
o Lago Paranoá e para a Península Norte. 

Neste setor  observa-se  que a Via L4 Norte  ora aproxima-se  ora 
distancia-se do lago, contribuindo para o enriquecimento  da paisagem. 

Faltam neste setor: 

− Calçadas; 

− Ciclovias; 

− Ponto de ônibus; 

− Lixeiras; 

− Telefones públicos; 

− Sinalização oficial (padrão para área tombada); 

− Acessos a alguns lotes; 

− Estacionamentos; 

− Iluminação; 

− Arborização; 

− Continuidade da via até o lago, próximo ao lote 
da Telebrás; 

− Apropriação de alguns lotes, contribuindo para 
a desqualificação do espaço; 

− Os marcos visuais na paisagem. 
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Foto no 01 – SCEN – Setor de Clubes Esportivo Norte. 
 

 
− Lote de propriedade da UnB sem apropriação, 

localizado na extremidade leste deste setor. 

− Terreno plano. 

− Ausência de vegetação do cerrado 

− Lote sem cercamento. 

− Lote 07 de propriedade da CAESB – cercado com 
algumas construções e vegetação predominante 
do cerrado. 

 

Fotos no 02 – Via L4 Norte  

− Via urbana com dois sentidos e três faixas de 
rolamento de cada lado; 

− Declividade acentuada para o lago e cercas baixas 
nos lotes que a margeiam, possibilitando uma visual 
do Lago; 

− Acessibilidade ao lago prejudicada devido à 
existência de lotes de clubes, que foram 
projetados até  as margens do lago. 
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Foto no 03 e 04 – Setor de Mansões Internas – SML 

 

Neste setor observamos falta de: 

−   Apropriação de alguns lotes; 

−   Vias internas de acesso aos lotes 

−   Calçadas e  ciclovias 

−   Iluminação e sinalização 

−   Lixeiras 

−   Telefones públicos 

 

 

 

 
Foto no 05 e 06 – Lote 02 – SCEN 
 

    
− Proprietário Iate Clube; 
− Privatização da orla do lago. 
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Setor de Hotéis e Turismo Norte 
 

Este setor apresenta freqüente privatização do lago, devido 
ao número de lotes destinados a Hotéis. O Trecho 02 deste setor 
encontra-se implantado no Setor de Clubes Esportivos Norte. O 
desenho urbano propicia espaços livres de uso público intersticiais 
sem qualificação, sujeito a invasões. 

Faltam neste setor: 

− Apropriação de alguns lotes; 

− Calçadas; 

− Ciclovias; 

− Iluminação; 

− Lixeiras; 

− Telefones públicos; 

− Sinalização; 

− Deterioração das áreas públicas e das  
construções já implantadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto no 01 e 02 – SHTN Lote 05 
 

 
  

− Fracionamento do lote; 
− Ocorrência de duas atividades distintas com  

acesso independente. 
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Foto no 03 – SHTN Lote 03 e 04 
 

 

− Destinação: Hotel 
− Lote sem apropriação contribuindo para desqualificação do 

espaço. 
 
 
Foto no 04 e 05  – SHTN Lote no 11A e  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Espaços públicos sem utilização; 
− Espaço reservado a eventos festivos. 
− Invasão de área pública com estacionamento privatizado. 
− apropriação por conta da população. 

− Falta de integração dos espaços livres com as edificações.
  

SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul 
 

  Este setor é constituído de grande número de lotes 
destinados a clubes que chegam até as margens, portanto a orla do 
lago está bastante privatizada. 

  A via L4 vai distanciando da margem do lago, tornando este 
trecho mais monótono, ausência de marcos referenciais da 
paisagem, sem que seja explorada a floração, cor ou texturas da 
vegetação utilizada. 

Observa-se neste setor  ausência de: 

− Calçadas e ciclovias; 

− Pontos de ônibus; 

− Lixeiras; 

− Telefones públicos; 

− Sinalização oficial (ou seja padrão da área tombada); 

− Acesso a alguns lotes; 

− Estacionamento; 

− Iluminação deficiente; 

− Arborização. 
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Foto no 01 e 02  Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 04. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
− Destinado a Hotel de Turismo (obra embargada devido a 

conflitos com relação ao tombamento da concepção 
urbanística do Plano Piloto - Portaria no 314 / 92). 

− Lote sem apropriação. 

− Presença de vegetação do cerrado. 

− Sem cercamento 

− Acessibilidade ao lago. 
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Foto no 03 – Lote 1A, Liga Brasileira de Rádio Amado. 

 

− Falta de acessibilidade ao lago Paranoá; 

− Lote cercado, impedindo a visualização do Lago 
Paranoá. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto no 04 – Lote 1/B destinado a Clube Esportivo 

 
 

 

− Propriedade da Academia de Tênis. 
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− Estacionamento em frente ao lote, pavimentado com 
arborização e iluminação pública e alguns mobiliários 
urbanos. 

Foto no 05 e 06 – lote adjacente da Academia de Tênis. 
 

 
 

− Construções, de uso residencial em área pública 
− Foi realizada neste local grande movimentação 

de terra ao fundo da foto 06 localiza-se guarita de 
entrada para o lote 4/2A. 

              
 
 
 

 
 

   Foto no 07 – Área da Vice Presidência da República onde está 
implantada a Fundação Brasileira de Tiro, sem lote 
registrado. 
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Foto no 08 – Canteiro de obra da 3a Ponte do Lago, e intervenções 

viárias no entorno à ponte. 
 

 
 

 
Foto no 09 – Lote 2/43; Trecho 02  
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− Destinado a Clube Esportivo. 
− Uso irregular Edifícios de Habitação Coletiva. Lote 

2/44 cercado, sem construção, presença de 
vegetação do cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto no 10 – Sistema viário sem hierarquização, gerando muito 
conflito, e desorientação no local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto no 13, 14 e 15 – Estacionamento entre os lotes 2/11 (Clube 
Cota Mil) 2/12 (Restaurante Xadrezinho) e 2/13 (Clube da ASBAC). 
 

 
Foto no 16 – Lotes 1/A e 1/B. 
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− Pólos Geradores de Tráfego.  
− Grandes bolsões de estacionamento sem arborização 

tornando a passagem árida. 
Foto no 17 e 18 – Acessibilidade ao lago. Local de encontros 
interpessoais (prainha). 
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C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/1A

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/1B

TR. ENS.  N  1 Lt. 1/2A

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/2B

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/3A

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/3B

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/4

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/5

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/6 Restaurante

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/7 Clube dos previdênciarios de  BSB

 TR. ENS.  N  1 Lt. 1/8 Corpo de Bombeiros -CBDF

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/9 Posto de Gasolina 1 1

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/10 Companhia de Financ. Da Produção

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/11A Clube dos Pioneiros

8  TR. ENS. N  1 Lt. 1/11B Espaço da Corte Eventos LTDA

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/12

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/13

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/14

 TR. ENS. N  1 Lt. 1/15

10  TR. ENS. N  1 Lt. 19 Camarins

11  TR. ENS. N  1 Lt. 20 Concha Acústica

12  TR. ENS. N  1 Lt. 21 Bilheteria

13  TR. ENS. N  1 Lt. 22

14  TR. ENS. N  1 Lt. 23

15  TR. ENS. N  1 Lt. 24 Conbras e Paulo Otávio

16  TR. ENS. N  2 Lt. 2/1 Cap.dos Portos ( Fuz. Navais)

17  TR. ENS. N  2 Lt. 2/2 Iate Clube 7 1 5 1 5 3/ACDE 2/ACDE

18  TR. ENS. N  2 Lt. 2/3 Posto de Ass. Policial- PMDF

 TR.   NORTE   Lt. 1A

 TR.   NORTE   Lt. 1B

 TR.   NORTE   Lt. 2A Ass. Do Pessoal da C.E.Federal

 TR.   NORTE   Lt. 2B Ass. Do Pessoal da C.E.Federal

21  TR.   NORTE   Lt. 3 Minas Brasília Tênis Clube 4 1 3 3
2/IC e 1/ACDE

22  TR.   NORTE   Lt. 4

 TR.   NORTE   Lt. 5A C.dos Subt. E Sarg.da PM

 TR.   NORTE   Lt. 5B C.dos Subt. E Sarg.da PM

 TR.   NORTE   Lt. 6A Clube Náutico de BSB

 TR.   NORTE   Lt. 6B Clube Náutico de BSB

25  TR.   NORTE   Lt. 7 CAESB

26 TR.   NORTE   Lt. 8 PROCURADORIA GERAL DF

27  TR.   NORTE   Lt. 9 Grêmio Rec. Esc. De Samba A.Norte

28  TR.   NORTE   Lt. CAESB

29  TR.   NORTE   Lt. DNPVN

30  TR.   NORTE   Lt. Inst. Bras. De Des. Florestal-IBAMA 1 1 1 1/ACAR

31  TR.   NORTE   Lt. C.de Trein. da TELEBRÁS-TELES 6 4 1 1

32 24 4 15 2 1 1 1 17 3 10 3 1

ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO

quant.

atividades

quant.

atividades/precariedade

Alvará a título precárioAlvará definitivoNº. de

entidade

s

1

Proprietários/Ocupantes

Clube de Imprensa

Clube d Aeronáutica

Clube de Brasília Motonáutica

2 1/SH 1/SH1

1 1/ACAR

1 1

3 1 1 1

1 1/SH

3 1/FZ 1/ACDE 1/ACDE

1 1/SH

Clube da Aeronáutica

Clube Almirante Alexandrino

23

24

4

9

19

20

Fed. De Ass. De Serv. Públicos

5

6

7

Endereço - SCEN

1

2

3



C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE

SCES LT 1

SCES LT 2

SCES LT 3

SCES LT 4

SCES LT 5

SCES LT 6

3 SCES TR 1 LT 1/1 CLUBE NIPO BRASILEIRO 1 1

4 SCES TR 1 LT 1/2 CASA DE GOIÁS

5 SCES TR 1 LT 1/3 CL OFICIAIS POL. MILITAR

6 SCES TR 1 LT 1/4 ASSOC.  EMP. ELETRON ASSEL 2 1 1 1 1

SCES TR 1 LT 1/5

SCES TR 1 LT 1/6

8 SCES TR 1 LT 1/7 ASSOC. SERV. SEM. - ASSEFE 4 1 2 1 2 1

9 SCES TR 1 LT 1/8 POSTO BRASAL LTDA. 1 1

10 SCES TR 1 LT 1/1A UNIÃO FEDERAL CÂMARA

11 SCES TR 1 LT 1/1B TRIB. FED. RECURSOS

12 SCES TR 2 LT 2/1 ASBAC 14 1 9 2 2 7 2 3 2

13 SCES TR 2 LT 2/1B CLUBE ENGENHARIA 4 3 1

SCES TR 2 LT 2/1A

SCES TR 2 LT 2/1C

SCES TR 2 LT 2/2A

SCES TR 2 LT 2/2B

SCES TR 2 LT 2/3A

SCES TR 2 LT 2/3B

SCES TR 2 LT 2/4A

SCES TR 2 LT 2/4B

SCES TR 2 LT 2/5A

SCES TR 2 LT 2/5B

SCES TR 2 LT 2/6A

SCES TR 2 LT 2/6B

SCES TR 2 LT 2/7A

SCES TR 2 LT 2/7B

20 SCES TR 2 LT 2/8 AABB

21 SCES TR 2 LT 2/9 MONTE LÍBANO

22 SCES TR 2 LT 2/10 SUBT. E SARG. EXÉRCITO 1 1 1 1

23 SCES TR 2 LT 2/11

SCES TR 2 LT 2/12A

SCES TR 2 LT 2/12B

25 SCES TR 2 LT 2/12C REST. XADREZINHO 1 1

26 SCES TR 2 LT 2/13 INST. SERENAR ED. HUMANA 1 1

27 SCES TR 2 LT 2/14 REST. WARRON LTDA. 1 1

28 SCES TR 2 LT 2/15 CORPO DE BOMBEIROS

29 SCES TR 2 LT 2/16 ASSOC. SERV. STF

32 SCES TR 2 LT 2/17 CLUBE DE GOLFE 1 1

31 SCES TR 2 LT 2/18 ASCADE 1 1

32 SCES TR 2 LT 2/19 ASSOC. SERV. S. SEG. PÚBLICA

33 SCES TR 2 LT 2/20 ASSOC. SERV. COBAL

34 SCES TR 2 LT 2/21 SIDERBRÁS - JUSTIÇA FEDERAL

35 SCES TR 2 LT 2/22 C. TREIN. BANCO DO BRASIL 2 1 1

36 SCES TR 2 LT 2/23 CASSAB 1 1

Alvará a título precárioAlvará definitivo
Endereço

Nº.de 

Entidades

1

Proprietário/Ocupantes

FACULDADE EURO AMERICANA

EST. TRAT. LIXO - SLU

ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO

Qtd.
Atividades

Qtd.
Atividades/Precariedade

1 1

11

27

21

27

1

1

2

ASCB

15 COTA MIL

16

ASSOC. SERV. BRB - AABR7 2

14 ASES (PIER)

3 1

1 1

4 2 2

17 CLUBE EXÉRCITO 2 1 1

118 22 415AABB 3

19 CLUBE NAVAL

ASSOC SERV. CNPQ24

1



C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE

Alvará a título precárioAlvará definitivo
Endereço

Nº.de 

Entidades
Proprietário/Ocupantes

Qtd.
Atividades

Qtd.
Atividades/Precariedade

37 SCES TR 2 LT 2/24 ASSOC. SERV. TERRACAP

38 SCES TR 2 LT 2/25 ADEPOL

39 SCES TR 2 LT 2/26 JOÃO HERCULANO LOPES

40 SCES TR 2 LT 2/27 TCU

41 SCES TR 2 LT 2/28 CLUBE DE TIRO

42 SCES TR 2 LT 2/29 ASSOC. CORPO DE BOMBEIROS 1 1

43 SCES TR 2 LT 2/30 GRUPO OK

44 SCES TR 2 LT 2/31 SIND. COND. VEÍCULOS 1 1

45 SCES TR 2 LT 2/32 ORDEM DOS ADVOGADOS

46 SCES TR 2 LT 2/33 CENTRO TRAD. NATIVISTAS

47 SCES TR 2 LT 2/34 DEMETRIUS GALINOS

48 SCES TR 2 LT 2/35

49 SCES TR 2 LT 2/36 ASSOC. MAGISTR. DO DF 2 1 1

50 SCES TR 2 LT 2/37 SINDIPOL

51 SCES TR 2 LT 2/38 ASSOC. SERV. MPDFT

52 SCES TR 2 LT 2/39 ASSEJUS

53 SCES TR 2 LT 2/40 ANCORA BAR E RESTAURANTE 1 1

54 SCES TR 2 LT 2/41 ANA ROCHA TORRES -LA TORRE 1 1

SCES TR 2 LT 2/42

SCES TR 2 LT 2/43

SCES TR 2 LT 2/44

SCES TR 2 LT 2/45

SCES TR 2 LT 2/46

57 SCES TR 2 LT 2/47 JOSÉ EUSTÁQUIO OLIVEIRA

58 SCES TR 2 LT 2/48 ARCHILES DALCOLO

SCES TR 2 LT 2/49

SCES TR 2 LT 2/50

60 SCES TR 2 LT 2/51 ANGELA SOFIA DALCOL

61 SCES TR 2 LT 2/52 JOSÉ DE ARIMATÉIA C.

62 SCES TR 2 LT 2/53 ASSOC. FUNC. BB - ANABB

63 SCES TR 2 LT 2/54 ANGELA SOFIA DALCOL

64 SCES CLBL AE. A

65 SCES CLBL AE. B

66 SCES CLBL AE. C

67 SCES CLBL LT. 1 LEONARDO DUARTE TIBAES

68 SCES CLBL LT. 2 CLIP CLIPPING PUBL. LTDA.

SCES CLBL LT. 3

SCES CLBL LT. 4

70 SCES CLBL LT. 5 JAEL ANTÊNIO DA SILVA

71 SCES CLBL LT. 6 ROBERTO MACEDO S. FILHO

72 SCES CLBL LT. 7

73 SCES CLBL LT. 8 FED.BAND. BRASIL

74 SCES CLBL LT. 9 NEUZA TAIRA

75 SCES CLBL LT. 10 CLIP CLIPPING PUBL. LTDA.

1 1

11SÍRIO LIBANÊS55

56 ASSOC. FUND. TCU

CARLOS PEDRO DALCOL59

VULCÃO DA BORRACHA69



C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE

Alvará a título precárioAlvará definitivo
Endereço

Nº.de 

Entidades
Proprietário/Ocupantes

Qtd.
Atividades

Qtd.
Atividades/Precariedade

SCES CLBL LT. 11

SCES CLBL LT. 12

SCES CLBL LT. 13

SCES CLBL LT. 14

SCES CLBL LT. 15

SCES CLBL LT. 16

SCES CLBL LT. 17

77 SCES CLBL LT. 18 NORALDINO LADEIRA JÚNIOR

78 SCES CLBL LT. 19 BIER FASS CERV. LTDA.

SCES CLBL LT. 20

SCES CLBL LT. 21

SCES CLBL LT. 22

80 SCES CLBL LT. 23 MARCUS FARIAS ALVES

81 SCES CLBL LT. 24 PISCINA AZUL ROCHA C. LTDA.

82 SCES CLBL LT. 25

83 SCES CLBL LT. 26

84 SCES CLBL LT. 27

85 SCES CLBL LT. 28 DJAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

86 SCES CLBL LT. 29 VERA LÚCIA BARBOSA

87 SCES CLBL LT. 30

88 SCES CLBL LT. 31 FUBIO MONDIN LEVAS

89 SCES CLBL LT. 32

90 SCES CLBL LT. 33 VERA LÚCIA BARBOSA

SCES CLBL LT. 34

SCES CLBL LT. 35

SCES CLBL LT. 36

92 SCES CLBL LT. 37 FERNANDO ROCHA COELHO

93 SCES CLBL LT. 38 LOURENÇO ROMMEL P.

94 SCES CLBL LT. 39

95 SCES CLBL LT. 40

96 SCES CLBL LT. 41 JOSÉ HENRIQUE ROCHA C.

97 SCES CLBL LT. 42 EDVALDO DE PAULO PERES

98 SCES CLBL LT. 43 NILSON RABELO DE SOUZA

99 SCES TR 3 LT. 3/1 FED.BAND. BRASIL

100 SCES TR 3 LT. 3/2 UNIÃO M. REL. EXT.

101 SCES TR 3 LT. 3/3 ASSOC. SERV. MINAS ENERGIA

102 SCES TR 3 LT. 3/4 SOCIEDADE PESTALOZZI 1 1

103 SCES TR 3 LT. 3/5 TOY CLUBE DE BSB

104 SCES TR 3 LT. 3/6 ROTARY CLUB BSB

105 SCES TR 3 LT. 3/7 UNIÃO MIN. COMUNIC.

106 SCES TR 3 LT. 3/8 UNIÃO MIN. DA FAZENDA

107 SCES TR 3 LT. 3/9 UNIÃO MIN. EXÉRCITO

108 SCES TR 3 LT. 3/10 UNIÃO MIN. REL. EXTERIOR

109 SCES TR. 3 LT. PÓLO 7 TERRACAP PARQUE C. TEC.

110 SCES TR. 3 ÁREA NON AED. TERRACAP

111 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 01 TERRACAP

112 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 02 TERRACAP

113 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 03 TERRACAP

114 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 04 TERRACAP

115 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 05 TERRACAP

116 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 06 TERRACAP

117 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 07 TERRACAP

ORGANIZ. LORD LTDA.91

MINA EMP. IMOB. LTDA76

MINA EMP. IMOB. LTDA79



C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE C H CGA PSLE PSE CCL SE PSD CTAE

Alvará a título precárioAlvará definitivo
Endereço

Nº.de 

Entidades
Proprietário/Ocupantes

Qtd.
Atividades

Qtd.
Atividades/Precariedade

118 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 08 TERRACAP

119 SCES TR. 3 LT. PÓLO 8 LT. 09 TERRACAP

120 SCES TR. 4 LT. 4/1A LIGA BRAS. DE RÁDIOAM. LABRE 1 1

121 SCES TR. 4 LT. 4/1B ACADEMIA DE TÊNIS 9 1 7 1 11 1 4 5 1

122 SCES TR. 4 LT. 4/1C ACADEMIA DE TÊNIS

123 SCES TR.4 LT. 4/2A CLUBE CAÇA E PECA

124 SCES TR.4 LT. 4/2B

125 SCES TR.4 LT. 4/3 CLUBE DAS NAÇÕES 1 1 1 1

126 SCES TR.4 LT. 4/4 GRUPO OK

127 SCES TR.4 LT. 4/5 NOVOTÉIS DE BSB

48 9 22 12 1 1 3 81 8 1 20 8 1 27 10 5











  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Como os homens, a cidade pode escolher seus caminhos. 

  Um deles é o que tem prevalecido: 
Suceder os seus espaços, pela destruição ou pelo abandono, 

em busca de novos vazios. 
Há, no entanto, outro caminho, oposto: 

Fortalecer os seus espaços“ 

 

                                                                          Sérgio Magalhães 
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APRESENTAÇÃO
 
 
 
 
Passados quarenta e dois anos da elaboração do projeto 

para o Plano Piloto de Brasília, verifica-se a necessidade de avaliar o 
grau de efetivação dos princípios idealizados pelo urbanista Lúcio 
Costa para a orla do Lago Paranoá. Tais princípios, transcritos do 
Relatório do Plano Piloto de Brasília, podem ser agrupados em dois 
pontos principais: 

1. A presença de “bosques e campos de feição 
naturalista e rústica para os passeios e amenidades 
bucólicas de toda a população urbana”.1  

2. A manutenção do livre acesso à sua orla.  

As propostas de intervenção na orla do lago, que se 
seguiram, foram consensuais em tentar promover a apropriação da 
orla com atividades predominantemente de lazer, tais como 
atividades de clubes e associações esportivas e recreativas. 
Entretanto, a efetiva concretização espacial dos princípios acima 
citados ficou a desejar, já que as propostas urbanísticas não 
previram ações que garantissem sua efetivação no espaço. 

A ausência de explicitação dos atributos da escala bucólica, 
bem como a inexistência de um instrumento legal claro que 
possibilite sua gestão, tem dificultado a compatibilização de novas 
demandas relativas ao lazer com os princípios previstos por Lúcio 
Costa e acarretado conflitos no processo de desenvolvimento e 
gestão da área. No parcelamento da área, em sua maior parte   

                                                
1 Ver Relatório do Plano Piloto de Brasília 

 

 

consolidada até a década de setenta, predominaram grandes lotes 
destinados exclusivamente a entidades sociais e esportivas. Os 
clubes tradicionais implantados na década de sessenta, já não 
possuem mais a mesma atratividade de alguns anos atrás.  
Atualmente, o lazer está mais ligado a espaços que agregam o lazer 
propriamente dito e o consumo, conseqüência do fortalecimento da 
cultura narcisista e de consumo, típica das sociedades 
contemporâneas. Como exemplo, temos as orlas das cidades 
litorâneas, enquanto locus de expressão dessa cultura. Tais orlas 
têm sido bastante valorizadas, pois nelas as pessoas podem exercer 
livremente as práticas contemporâneas de expor seus corpos e 
apreciar a paisagem natural2, cujas características não podem ser 
reproduzidas em nenhum outro lugar3.  

Na Orla do Lago Paranoá, vêm sendo observadas tentativas de 
implementação de atividades demandadas, ligadas ao lazer 
agregado ao consumo, por vezes entendidas como desvio da 
proposta original que previu a predominância do lazer contemplativo. 
Tais tentativas sugerem a necessidade de serem estabelecidas novas 
formas de gestão e investimentos na área, em virtude das 
dificuldades constatadas dos clubes se manterem financeiramente, 
assim como do poder público ser o único responsável pela 
manutenção, qualificação e melhoria dos espaços livres de uso 
público existentes na área.  

                                                
2 GUSMÃO, Cristiane. As faces da arquitetura na cidade contemporânea. O caso de Maceió-Al. Dissertação de 
mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 2001. 
3 MITCHELL, William J. The revenge of place. In Anais do Encontro de Sintaxe Espacial, Atlanta, 2000. 
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 Apesar de ter um grande potencial a ser explorado para fins 
das práticas contemporâneas de lazer, a área da orla do lago é 
ainda hoje um lugar distante do cotidiano da cidade, mas o fluxo de 
passagem proveniente da Ponte JK poderá mudar essa realidade, 
nas suas imediações, à semelhança do que já ocorre nas outras 
duas pontes. Além de aumentar o fluxo de pessoas atravessando 
diariamente a área, a ponte irá unir a atividade residencial existente 
na outra margem do lago, às atividades de lazer ainda pouco 
exploradas. Portanto, deve ser avaliada a incorporação de novos 
ingredientes presentes nas orlas intensamente utilizadas à 
semelhança das cidades litorâneas: maior acessibilidade, atividades 
comerciais, serviços ligados ao lazer e paisagem natural. O 
conseqüente aumento da centralidade espacial na área poderá 
acarretar forte pressão por usos para além de clubes nas unidades 
imobiliárias existentes e pouco utilizadas, bem como poderão 
ocorrer novos empreendimentos de lazer e diversão, à semelhança 
do denominado Centro de Entretenimento Píer 214.  

Tomando como referência os espaços das orlas litorâneas, e 
em face das mudanças operadas pela cultura contemporânea no 
conceito de lazer, há que se avaliar se a atual concretização da 
escala bucólica na Orla do Lago Paranoá se aproxima da forma de 
ocupação das margens das orlas litorâneas5, onde se tem uma 
grande concentração de equipamentos de uso cultural, comercial e 
de serviços, ou se prevalece ainda as características dos parques 
modernistas.  Nesse sentido, é necessário verificar se existem meios 
de compatibilizar as novas demandas de lazer com a noção 
bucólica de ocupação do espaço. Note-se que o trabalho pretende 
avançar em uma discussão que, neste momento, ainda está latente. 

                                                
4 O Pier 21 está localizado na cabeceira da outra ponte de ligação com o Lago Sul. É um complexo que reúne atividades de 
lazer, privatizados à semelhança de um shopping. 
5 VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. Studio Nobel, FAPESP, Lincoln Institute, São Paulo, 1998. 

Portanto, deve-se trabalhar com a possibilidade  de um cenário de 
pressões contemporâneas que poderão vir a se concretizar num futuro 
próximo, a partir da consolidação da Ponte JK, bem como de outras 
condicionantes, tais como a vocação turística da orla aliada ao seu 
potencial cênico e, a falta de oferta de outras áreas para lazer na 
cidade. Assim, com base nos elementos pesquisados no presente 
trabalho, fica constatada a necessidade de definir os atributos da escala 
bucólica, de forma a dar condições de se estabelecer o planejamento 
(ou reordenamento) da área condizente com esses atributos.   

Inicialmente, o Capítulo 1 pretende apresentar o quadro 
teórico utilizado como referencial no trabalho, apresentando o 
contexto histórico das idéias que nortearam a concepção de Brasília. 
Em especial, são apresentadas as idéias preconizadas pelo 
urbanismo modernista nas relações que se estabelecem entre os 
usos de lazer, a natureza e os espaços públicos e privados. 
Considerando que o projeto concebido por Lúcio Costa para a área 
da orla de Brasília constituiu-se basicamente por um cenário 
idealizado, sem haver uma explicitação de todos os elementos 
necessários para se garantir sua concretização no espaço, o 
capítulo apresenta uma síntese de experiências contemporâneas 
que tratam da mesma relação lazer x natureza x espaços livres e que 
podem servir de referência para uma avaliação dos conflitos 
existentes na área da orla de Brasília. Também serão apresentadas 
interpretações sobre o significado do lazer, seus elementos 
essenciais e suas características, o que possibilitará a definição de 
critérios para a identificação das atividades ligadas ao lazer e que 
poderão ser exercidas na área de estudo, em consonância com as 
idéias previstas originalmente para as margens do Lago Paranoá. 
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Apresentadas as idéias que nortearam o projeto modernista 
para Brasília, o Capítulo 2 pretende verificar a que ponto  as idéias 
de Lúcio Costa, diante das forças sociais da época, se consolidaram 
no espaço da orla do lago de Brasília. Esse capítulo apresenta 
também um breve histórico que retrata como os projetos 
urbanísticos foram sendo elaborados e implantados na área de 
estudo, bem como o espaço da orla foi sendo apropriado pelos 
diversos agentes até a década de 90, com a implantação do Projeto 
Orla. 

O Capítulo 3 descreve a situação da orla nos dias atuais, 
sob o ponto de vista dos aspectos relevantes para a caracterização 
da área, comentando a situação atual das áreas públicas e áreas 
privadas; os parâmetros normativos de ocupação interna das 
unidades imobiliárias e o grau de atendimento a esses parâmetros. 
Também são ressaltados a situação das distorções de usos e 
atividades, o grau de acessibilidade à orla bem como a situação das 
áreas públicas e da ocupação dos lotes sob o ponto de vista 
fundiário. 

  O Capítulo 4 interpreta as transformações configuracionais 
da área ao longo do seu processo de ocupação, interrelacionando-
as com os atributos e os problemas identificados no decorrer dos 
capítulos anteriores. A análise é matizada pela ótica dos 
pressupostos que nortearam a proposta implantada, e aponta 
algumas reflexões que poderão nortear decisões conjuntas do 
poder público e da sociedade civil organizada para os ajustes 
necessários, compatíveis com a permanência ou mesmo o resgate 
dos princípios modernistas da proposta original, e que possibilitem a 
gestão adequada da área frente às pressões do desenvolvimento 
urbano. 

O Capítulo 5 é uma síntese das análises e constatações 
apresentadas. Tem por finalidade sistematizar as principais questões 
abordadas para serem discutidas e aprofundadas na próxima etapa 
do trabalho, que se realizará no âmbito dos estudos da Comissão 
Técnica Orla do Lago, ao longo do processo de desenvolvimento do 
Plano Diretor da Área de Preservação de Brasília. Ainda nesse 
capítulo são transcritas conclusões e propostas de gestão para a 
orla, que constaram em estudos anteriores realizados pelo Governo 
do Distrito Federal. Referenciar tais estudos é importante pois estão 
em sintonia com as expectativas do presente trabalho, na medida 
em que apontam para a valorização da orla do lago e a busca da 
sua sustentabilidade. 
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OBJETIVOS DO ESTUDO 
 

 

 

Objetivo Geral 

Elaboração de um diagnóstico do trecho da orla do Lago 
Paranoá, inserida na poligonal da Área de Preservação de Brasília, a 
partir da identificação dos conflitos decorrentes das alterações no 
modelo de ocupação proposto originalmente para a área. Esse 
diagnóstico deverá possibilitar a formulação de respostas 
propositivas para problemas emergentes, de modo a antecipar ações 
para serem assumidas no Plano Diretor da Área de Preservação de 
Brasília. 

 

Objetivos Específicos 

Esse diagnóstico é elaborado a partir de variáveis de 
análise que são estabelecidas com base tanto nas experiências de 
gestão da área pelos órgãos locais de planejamento e fiscalização, 
como na observação empírica da  evolução da ocupação da orla do 
lago. As variáveis definidas no processo de trabalho permitem a 
caracterização do modelo  atual de desenvolvimento da área, 
pautada nos objetivos específicos descritos no quadro a seguir. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1.1 Plano Piloto – Áreas dos Setores de Clubes Sul 

e Norte e setores de Hotéis e Turismo 
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Objetivos Específicos Variáveis de Análise 

1. Identificar a situação atual das áreas públicas e privadas � Percentual de áreas públicas 

� Percentual de áreas privadas 

� Percentual de áreas públicas privatizadas 

� Mapa do projeto original 

� Mapa das invasões 

� Pesquisa de campo 

� Registro fotográfico  

2. Identificar a situação atual das distorções de uso � Alvarás de construção, Cartas de habite-se 

� Alvarás de funcionamento 

� Mapa de usos permitidos 

� Mapa de usos não-permitidos 

� Pesquisa de campo 

3. Identificar a situação das distorções nos parâmetros de ocupação 
interna dos lotes 

 

� Notificações 

� Autos de embargo 

� Pesquisa de campo 

4. Identificar a situação de circulação e acessibilidade no setor 

 

� Mapa de sistema viário projetado 

� Mapa de sistema viário implantado 

� Situação das calçadas: barreiras, conforto, sinalização e 
dimensionamento 

� Pesquisa de campo 

� Registro fotográfico 
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5. Identificar a correlação entre a escala bucólica presente nos 
espaços da orla do lago e a apropriação desses espaços pelos 
usuários 

 

� Mapa árvores de grande porte, cerrado, vegetação exótica* 

� Pesquisa de campo 

� Registro fotográfico 

 

6. Identificar as forças produtivas que atuam nos espaços e os 
reflexos delas na configuração urbana atual das áreas da orla do 
lago * 

� Valorização dos imóveis 

 

7. Identificar as condições ambientais  da área * � Capacidade dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e drenagem pluvial. 

� Áreas de preservação devido à sensibilidade ambiental (nascentes, 
grotas, vegetação significativa do cerrado e outros) 

 

 

* Estes objetivos deverão ser atingidos na etapa seguinte do estudo, quando será constituída a Comissão Técnica Orla do Lago, nos trabalhos do Plano Diretor da 
Área de Preservação de Brasília, que contará com representantes das demais áreas de atuação (ambiental, imobiliária, serviços públicos urbanos e outros). 
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Capítulo 1 

IDENTIFICANDO OS MARCOS TEÓRICOS 
 
 
 
 
Brasília reúne desde o seu projeto, diversas filiações teóricas 

onde são notáveis os vínculos com os esquemas da cidade linear e 
da cidade jardim. Entretanto, a forte setorização da cidade e o 
primado do automóvel particular são fatores tão marcantes na 
estrutura urbana que remetem a proposta como sendo uma 
expressão do urbanismo do CIAM (Congrès Internationaux d’ 
Architecture Moderne), da Carta de Atenas e das idéias de Le 
Corbusier. Embora tenha influenciado o planejamento e o desenho 
de várias cidades do mundo, de 1960 para cá, o urbanismo chamado 
modernista vem sofrendo reavaliações face às novas realidades 
urbanas, sobretudo no que diz respeito à divisão de áreas segundo 
setores específicos. Já naquela década, Jane Jacobs, por exemplo, 
anunciava a multiplicidade e superposição de usos e funções como 
sendo fatores característicos das cidades mais urbanas. Entretanto, 
se por um lado, hoje são percebidos os impactos sobre as formas de 
sociabilidade, decorrentes do padrão modernista de cidade, por 
outro, é importante lembrar que Brasília, enquanto legítima 
representante desse padrão, é uma cidade–monumento a ser 
preservada como patrimônio cultural da humanidade justamente por 
testemunhar uma experiência cultural e ideológica que marcou o 
mundo.  

 

 

 

 

A reflexão sobre essa questão deverá nos proteger do 
equívoco de ver Brasília apenas sob o olhar contemporâneo, já que o 
atual contexto histórico, social e econômico é bastante distinto da  
época de sua concepção. O Plano Piloto de Brasília, sendo 
patrimônio e registro de uma época, deverá ser preservado em suas 
diretrizes básicas que caracterizam  o seu “pedigree”, que são : a) as 
idéias contidas na Carta de Atenas, nos documentos do CIAM e em 
Le Corbusier, e b) nas idéias de Lúcio Costa, consubstanciadas no 
Memorial do Plano Piloto.  

 Além das filiações teóricas que marcam a configuração 
idealizada para Brasília, e que invariavelmente estarão manifestadas 
na orla, outros paradigmas teóricos acerca dos espaços públicos de 
lazer contemporâneo também serão vistos. Isso porque mudanças 
comportamentais nos últimos trinta anos, contribuíram para aglutinar 
novos significados de uso aos espaços de lazer e recreação pública. 
Experiências como as das orlas litorâneas e do Parque La Villete marcam 
uma maneira de entender as cidades, buscando uma relação do urbano 
com o seu entorno. 
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1.1 As Idéias de Lúcio Costa para Brasília 

     
 

 
“conquanto criação original, nativa brasileira, Brasília 
– com seus eixos,suas perspectivas, sua ‘ordenance’ 
– é de filiação intelectual francesa. Inconsciente 
embora, a lembrança amorosa de Paris esteve 
sempre presente”. 

Lúcio Costa, Registro de um Vivência, 1986-84 

Vários textos sobre a transferência da capital falam sobre 
uma certa necessidade de se ter um lugar “neutro”, pressupondo 
que a política precisa de tranqüilidade e distância de aglomeração. 
Assim, o que se entendia como ideal para a sede de um bom 
governo contrastava com as belezas naturais do Rio de Janeiro (até 
então a capital do país), propícias para as férias e carnaval, 
estimulando uma vida “sem responsabilidades”6.  

Essa questão foi tratada na proposta vencedora do concurso 
para a escolha da Nova Capital (concebida por Lúcio Costa) através 

                                                
6 In Penna, 1958:153 apud Holanda, 1997:24. Op. Cit. 

de atributos que conferem um caráter monumental à cidade. Esse 
ponto foi inclusive apontado pelo júri do concurso ao dizer que o 
plano de Lúcio Costa era o “único plano para uma capital 
administrativa do Brasil” (grifo original)7, pois melhor integrava “os 
elementos monumentais na vida cotidiana da cidade, como Capital 
Federal, apresentando uma composição coerente, racional, de 
essência urbana – uma obra de arte.” A monumentalidade desejada 
por Lúcio Costa seria obtida, fundamentalmente, através de alguns 
princípios de desenho, separando as dimensões superestruturais 
(relativas ao poder), daquelas infra-estruturais (relativas ao 
cotidiano). As primeiras são dispostas ao longo de um eixo, 
chamado eixo monumental; ao passo que as segundas são dispostas 
ao longo de um outro eixo que se cruza com o primeiro, chamado 
eixo rodoviário.  

Ao separar as dimensões da vida urbana, Lúcio Costa estaria 
adotando o princípio da setorização que vinha sendo difundido no 
modernismo preconizado por Le Corbusier. O ideário modernista é 
formado por várias proposições decorrentes da crítica à cidade 
industrial capitalista que emergia8, resultando em concretos atributos 
de desenho. Suas cidades caracterizavam-se segundo as noções de 
eficácia, produtividade e ordem, que eram qualidades compatíveis 
com o que se imaginava ser necessário para a sede de um governo. 
Para tanto, se utilizava de certos princípios do desenho urbano, já 
que a relação entre a arquitetura e sociedade era entendida de modo 
                                                
7 Ata do júri , in Senado Federal, 1974:340 apud Holanda, 1997:26. 
8 O modernismo é o modelo implantado que exprime as preocupações com a nova ordem econômica com base na 
valorização do capital e da produção, cuja visão é da cidade como palco para a produção e reprodução do 
trabalho. A partir do paradigma modernista a cidade deve se configurar de modo tal a facilitar o funcionamento das 
fábricas e o escoamento de mercadorias. A partir de Le Corbusier nasce a visão de um novo mundo que nega a 
cidade tradicional e se desenvolve sobre torres espalhadas sobrepostas em vastas extensões de gramado e 
espaços abertos, as quais se interligam por super-rodovias aéreas e servidas de shopping centers e garagens 
subterrâneas. É o chamado modelo ”torre no parque”, pois nega a urbanidade e se aproxima da rarefação do 
paradigma rural. Propõe-se a negação do solo e a morte da rua: a rua tradicional, com suas contradições sociais e 
mistura de pessoas e tráfego, negócios e residências, ricos e pobres deveria ser eliminada dando lugar a blocos 
isolados com entradas e saídas estritamente monitorizadas e controladas.  
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instrumental, isto é,  a arquitetura era o próprio instrumento de 
mudança social. O desenho urbano modernista era concebido para 
transformar a sociedade, pretendendo forjar novas formas de 
sociabilidade e hábitos individuais, e ao mesmo tempo, impossibilitar 
aqueles considerados indesejáveis. Neste sentido, os pressupostos 
modernistas adequavam-se perfeitamente ao momento histórico de 
mudanças políticas e econômicas pelos quais o Brasil passava e 
muitas de suas diretrizes fundamentais seriam utilizados no projeto 
de Lúcio Costa para o Plano Piloto. Destacam-se dentre elas: 

• A sociedade idealizada 

Um dos traços mais destacados do urbanismo modernista foi 
a idéia de homogeneidade social e eliminação das diferenças através 
da recusa de qualquer acomodação diante das condições sociais e 
urbanas existentes. A ideologia modernista exigia o predomínio da 
ação e dos direitos coletivos sobre os interesses privados, onde os 
benefícios deveriam ser estendidos para todas as classes sociais. 
Assim, os modernistas procuraram atacar a cidade capitalista através 
daquilo que consideravam seus pilares: as discriminações rígidas 
entre público e privado. Tal noção aparece, formalmente, com força 
na proposta de Lúcio Costa através da liberação do solo para uso 
público conseguida com a utilização dos pilotis nos blocos 
residenciais. A uniformização estética e funcional desses blocos 
pretendia ser também uma recusa à grande diferenciação social que 
marcava a sociedade brasileira.  

O projeto modernista de Brasília, ao destinar áreas 
específicas na orla aos clubes, pretendia dar uma opção de lazer e 
sociabilização para funcionários das várias entidades públicas, A 
idéia se baseava no fato de que os clubes deram uma importante 
contribuição à formação da “sociedade civil” em várias cidades do 

mundo, já que sua existência possibilitava que membros de 
diferentes classes sociais se encontrassem regularmente face a 
face.9  

• A subordinação da natureza 

Para o modernismo, a espontaneidade da natureza era o 
caos ao qual a pureza da arquitetura deveria se opor. Nas obras 
modernistas, a paisagem natural dentro do tecido urbano era vista 
como pano de fundo para as edificações, conseqüentemente não 
teremos uma vegetação abundante, mas apenas espaços livres 
cobertos por grama e plantas rasteiras. 

No Plano Piloto de Brasília, os espaços verdes são os 
espaços intersticiais entre os edifícios, que são isolados uns dos 
outros. Ou seja, as áreas verdes de Brasília são utilizadas, sobretudo, 
para separar os vários setores existentes na cidade, e como pano de 
fundo sobre o qual as edificações fazem contraste. Além disso, como 
observa Breynard & Penner10, o Plano Piloto de Brasília não exibe a 
representação da paisagem nativa, que comparece somente em 
locais específicos, como nos parques públicos projetados por Burle 
Marx e nos trechos adjacentes à Orla do Lago, sendo este último 
caso desprovido de qualquer composição paisagística.  

No urbanismo modernista, os parques públicos são tidos 
como “pulmão” da cidade, numa atitude negativa em relação à 
cidade, introduzindo a atmosfera pastoral (“campos de feição 
naturalistas”) com visível sentido anti-urbano. O parque modernista 
busca inspiração nos parques do século 20, onde sua finalidade 
maior era o espaço público de lazer com a presença de elementos 

                                                
9 BURKE, Peter. A História Social dos Clubes .trad. Luis Roberto Mendes Gonçalves. 
10 BREYNARD & PENNER, 2000:21 
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naturais, em contraposição às movimentadas praças públicas da 
cidade industrial. Como observa Barcellos11, “ o parque público, em 
sua origem, é fruto do desconforto social das elites burguesas nas 
tumultuadas cidades européias sob impacto das transformações  
proporcionadas pela implantação da ordem mercantilista,  portanto 
de um anseio que contrapõe ao ambiente urbano uma paisagem 
natural idealizada que funciona como palco de sociabilidade 
burguesa, na busca pela hegemonia nas cidades”. 

• A busca da salubridade 

Para os modernistas a cidade deveria ser arejada para evitar 
a proliferação de doenças, sendo negada a concentração 
característica da urbanidade encontrada nas cidades tradicionais. A 
cidade modernista, assim rarefeita, se aproxima do paradigma rural. 
O modernismo inverteu a relação histórica de cheios e vazios, onde, 
por cheios entenda-se as edificações e por vazios entenda-se ruas, 
praças etc. Nas cidades historicamente constituídas, as edificações 
surgem a partir das já existentes, formando  uma massa cheia, 
compacta, que delimita o espaço público. Ao contrário, na cidade 
modernista os edifícios estão isolados, desde sua origem, soltos no 
espaço, como se a massa edificada houvesse explodido. 

No Plano Piloto, os edifícios também constituem objetos 
isolados na paisagem, gerando uma ordem urbana que se 
contrapõe, em parte, às tradicionais formas de sociabilidade. 
Estudos recentes nos mostram que, quanto mais rarefeita a 
paisagem construída, menores serão as possibilidades de encontros 
interpessoais não programados, característicos da urbanidade12. 

                                                
11 Barcellos, Vicente Quintella – Os Parques : Velhas Idéias e Novas Experiências, 2000 
12 Ver por exemplo, HOLANDA, 1998. 

Além disso, quando em combinação com usos privatizantes e 
restritos como clubes e residências, esta configuração rarefeita 
potencializa a concentração de pessoas no interior de espaços 
privados, deixando os espaços públicos ainda mais desertos. 

• A busca da eficácia 

O projeto modernista separa a cidade em categorias 
morfológicas para melhor desempenho de suas funções de morar, 
circular, trabalhar e se divertir. No Plano Piloto de Brasília tais 
funções estão separadas em setores, onde a transição entre o 
espaço público e o privado é a mais indireta possível. Pedestres e 
veículos estão separados nos seus fluxos, e a circulação ocorre em 
função de bens, mercadorias e pessoas, dificultando as 
possibilidades de interação social ou cultural diária. Assim, ao 
conceber  a cidade como o lugar da produção e reprodução da força 
de trabalho, as funções de lazer ocorrem, na maioria das vezes, 
separadas das atividades diárias das pessoas. 
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1.2 A Escala Bucólica 

Tendo em vista os pressupostos modernistas citados, Lúcio 
Costa buscou o equilíbrio das funções urbanas refletidas em três 
escalas: a residencial, a monumental e a gregária, sendo que a 
primeira é a escala do cotidiano, a segunda é aquela em que o homem 
adquire uma dimensão coletiva, e a terceira sendo caracterizada por 
espaços deliberadamente reduzidos e concentrados, a fim de criar clima 
propício ao agrupamento.  

Somente em 1974 Lúcio Costa caracterizou uma quarta 
escala no seu plano: a escala bucólica, ressaltada em função da 
massa verde que se formava na cidade.”13 Essa quarta escala é a que 
resulta dos amplos espaços vazios que perpassam todas as outras 
escalas através de intensa utilização do verde, ou mesmo com a sua 
predominância  em determinadas áreas. 

As áreas livres verdes para uso público são marcantes e 
fundamentais no plano urbanístico e são a base da filosofia da proposta 
original. Tanto é que o documento do Relatório do Plano Piloto menciona 
que a orla do lago é marcada por “campos de feição naturalística e rústica 
para os passeios e amenidades bucólicas de toda a população”.14 No 
entanto, a conceituação e explicitação do termo ‘escala bucólica’ só 
compareceu posteriormente15, por ocasião dos estudos para a 
preservação do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília. Ou seja, 
27 anos depois do concurso. 

A escala bucólica predomina na orla do Lago Paranoá, e é onde 
prevalece o uso restrito ao lazer, como recomendado por Lúcio Costa: 

                                                
13 REIS, Carlos Madson – Brasília: Espaço, Patrimônio e Gestão Urbana – Dissertação de Mestrado – UnB . 2001 
pág.112 
14 ver Relatório do Plano Piloto de Brasília 
15  com a publicação no Decreto nº 10.829/87, Portaria nº 314/92 

“Evitou-se a localização dos bairros residenciais na orla da 
lagoa, a fim de preservá-la intata, tratada com bosques e 
campos de feição naturalista e rústica para os passeios e 
amenidades bucólicas de toda a população urbana.” 16 

Assim, percebe-se que a orla também foi idealizada por 
Lúcio Costa, em perfeita consonância com os pressupostos 
modernistas para as áreas de parques destinadas ao lazer. Em face 
disso, o Plano Piloto de Brasília possui, em tese, uma orla destinada 
ao lazer da sua população, o que a assemelha às cidades litorâneas, 
mas possui características configuracionais muito distintas daquelas, 
como veremos mais adiante no Capitulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                
16 Relatório do Plano Piloto de Brasília. 

 

 

Escala bucólica 
Escala residencial 

Escala Monumental 
Escala Gregária 

Figura 1.2 - Escalas do Plano Lúcio Costa 
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1.3 Significado do Lazer e a sua Prática 

Conforme explicitado na análise das atividades ligadas ao lazer 
presente nas orlas litorâneas e nos parques temáticos, o que se observa, 
muitas vezes são práticas compulsivas, ditadas por modismos, ou 
denotadoras de status agregadas às atividades de lazer.  Além disso, é 
marcante a presença dos componentes de produtividade. Valoriza-se a 
performance, o produto e não o processo de vivência. O caráter social, 
requerido pela produtividade, confina e adia o prazer ligado ao lazer para 
depois do expediente de trabalho, ou para o final de semana, período de 
férias ou mesmo a aposentadoria.  

Mesmo diante desse quadro da realidade, considerar o lazer de 
maneira isolada, não levando em conta as influências de outras esferas da 
vida social, pode provocar uma série de equívocos. A valorização 
unilateral das atividades de lazer possibilita sua utilização como fuga, 
fonte de alienação e simples consumo. O lazer não pode ser entendido 
como simples assimilador de tensões. Alguns estudiosos apontam até 
para a ocorrência do antilazer, ou seja, a negação do lazer na nossa 
sociedade. Para esses estudiosos o lazer seria uma construção 
ideológica, sob a qual o antilazer se aproveita para penetrar mais 
eficazmente na vida das pessoas, com o objetivo de mantê-las 
perfeitamente integradas na sociedade industrial e urbana. 

Prevenidos contra esses desvios existentes em torno do 
significado do lazer, a caracterização de suas diversas atividades deve 
levar em consideração não apenas o conteúdo da ação humana na 
sociedade de consumo, já que ele não constitui condição suficiente para 
sua conceituação. Faz parte do senso comum a associação do lazer às 
atividades recreativas. Entretanto, os conteúdos do lazer podem ser os 
mais variados e para que uma atividade possa ser entendida como lazer é 
necessário que ela atenda a alguns valores ligados, também, aos 
aspectos tempo e atitude. 

O tempo dedicado ao lazer é aquele tempo liberado do trabalho, 
não só das obrigações profissionais, mas também das obrigações 
familiares, sociais e religiosas. Muitas vezes confundido com a noção de 
‘tempo livre’, o tempo dedicado ao lazer deve ser entendido como tempo 
disponível, já que tempo algum pode ser entendido como livre de 
coações ou normas de conduta social, isto é, um tempo ligado à noção 
de liberdade.  

A atitude que envolve as práticas do lazer está diretamente ligada 
à satisfação provocada pela atividade, satisfação essa presente na relação 
entre o sujeito e a experiência vivida. Considerado dessa forma, o lazer 
pressupõe uma escolha individual bem como um nível de prazer e 
satisfação elevados. 

Normalmente, descansar, ‘recuperar as energias’, distrair-se, 
entreter-se, recrear-se, enfim, o descanso e o divertimento são os valores 
comumente mais associados ao lazer. No entanto, outras possibilidades 
ocorrem no lazer que não são perceptíveis quanto essas.  Trata-se do 
desenvolvimento pessoal e social que o lazer enseja. Existem, ainda, as 
possibilidades pedagógicas, uma vez que o componente lúdico do lazer 
oferece a denúncia da ‘realidade’. É neste momento que a contradição 
entre obrigação e lazer se torna clara.  

São, pois, características básicas gerais do lazer: 1. A  
possibilidade de escolha das atividades; 2. O caráter desinteressado de 
sua prática. Qualquer atividade que venha a possibilitar a prática dos 
valores descritos, realizada no tempo disponível do praticante, por sua 
iniciativa e opção próprias podem ser entendidas como lazer. 

Nos atuais estudos sobre o lazer, a classificação mais aceita para 
as áreas abrangidas pelos conteúdos do lazer, considera a satisfação de 
aspirações e interesses de seus praticantes, distinguindo seis áreas 
fundamentais: 1. interesses artísticos; 2. interesses intelectuais; 3. 
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interesses físicos; 4. interesses manuais; 5. interesses turísticos e 6. 
interesses sociais. 

 Assim, o que se busca com a discussão sobre o lazer que se 
coadune com os ideais de uma nova sociedade preconizada pelo 
movimento modernista, será considerá-lo como um tempo privilegiado 
para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem 
moral e cultural. Mudanças necessárias para a implantação de uma nova 
ordem social. 

Sabe-se que a classe social, o nível de instrução, a faixa etária, o 
sexo, a violência urbana, o acesso ao espaço, limitam o lazer a uma 
minoria da população. Particularmente quanto ao aspecto do acesso ao 
espaço, para a garantia de que o lazer seja uma escolha não obrigatória, 
as diversas possibilidades de práticas ou consumo do lazer devem estar 
presentes no espaço urbano, de forma a poder atender as pessoas no 
seu todo. A democratização do lazer implica, necessariamente em 
democratização do espaço.   

Se o espaço para lazer é privilégio de poucos, todo o esforço para 
sua democratização não pode depender unicamente da construção de 
espaços especialmente concebidos para a prática das várias atividades 
de lazer.  Eles são importantes e sua proliferação é uma necessidade que 
deve ser  atendida, contemplando as diversas classificações já colocadas 
no presente trabalho, mas a ação democratizada precisa abranger a 
conservação dos equipamentos já existentes, sua divulgação e incentivo à 
utilização, por meio de políticas específicas, e da preservação e 
revitalização do patrimônio ambiental urbano. 

É fato que o espaço para o lazer é o espaço urbano, 
principalmente quando colocado em termos da vida diária, do cotidiano 
das pessoas. Para Marcellino17,“o crescimento desordenado, a 

                                                
17 MARCELLINO, Nelson Carvalho – Estudos do Lazer, uma introdução. Campinas 1996 

especulação imobiliária, enfim, uma série de fatores vêm contribuindo 
para que o quadro das nossas cidades não seja dos mais promissores, 
quer na defesa de espaços, quer em termos da paisagem urbana, 
quando se fala da contemplação estética. Em nome da economia e da 
funcionalidade, muito se tem feito ‘enfeiando’ a paisagem urbana, ao 
passo que o lazer contemplativo pode ser instrumento para o 
enriquecimento e preservação da paisagem e da qualidade de vida”. 

 

 
Figura 1.3 – Vistas da orla do  lago : margens  e  acesso  aos  clubes 
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1.4 Experiências dos Espaços Públicos de Lazer 
Contemporâneo 

Até a década de 80, como observa Barcellos13, “os parques 
públicos que até então eram concebidos como uma paisagem que 
evocava a natureza e como locus de lazer e de práticas esportivas 
descompromissadas, passaram a ser percebidos por suas 
possibilidades de dinamização da economia urbana e na melhoria ou 
reforço da imagem das cidades”. Essa nova maneira de entender as 
cidades possibilitou o surgimento da modalidade de “parques 
litorâneos”. Conforme constata Barcellos18, esses parques foram 
pensados como pontos turísticos e para formas de lazer mais 
voltadas para o consumo, apresentando quiosques, cafés, 
restaurantes, lojas de lembranças, boutiques etc. Eram também 
voltados para o ‘footing’ e o desfrute de vistas panorâmicas. Assim 
por exemplo, os calçadões de orla comuns na maioria das cidades 
litorâneas brasileiras, são resultado de intervenções remodeladoras 
desse tipo de pensamento. 

Hoje, o aparato das novas tecnologias permite que as 
atividades cotidianas sejam realizadas cada vez mais rapidamente. 
Ao mesmo tempo em que as atividades de trabalho, compras e 
serviços públicos passam a ser aceleradas, o tempo livre e 
descompromissado passa a ser cada vez mais direcionado para as 
atividades de lazer e consumo, que ao invés de serem consideradas 
um reflexo da produção passaram a ser incorporadas como  um item 
fundamental de distinção social. Os espaços de lazer passaram a ser 
então, o local onde o indivíduo explicita o seu capital simbólico, 
proporcionando maior freqüência de uso de espaços como shopping 

                                                
13 BARCELLOS, 2000 op.cit 
18 BARCELLOS, 2000 op.cit 

centers, museus, parques temáticos e, no caso das cidades 
litorâneas, a orla marítima. Nessas cidades, as orlas são 
consideradas fundamentais para a geração de empregos e atração 
de turistas, através da exploração da paisagem marítima. Nas atuais 
estratégias de desenvolvimento dessas cidades é forte a ênfase em 
divulgar a imagem de cidade litorânea com vocação turística para 
além das vocações tradicionais, seguindo o novo conceito da 
modernidade, pelo qual certos espaços urbanos são utilizados como 
place marketing para atrair pessoas e garantir a sobrevivência das 
modernas economias urbanas. 

O Caráter Publico das Orlas Litorâneas Brasileiras13  

As orlas litorâneas em geral, distinguem-se de outros 
espaços públicos voltados para o lazer e consumo pois, além desse 
uso, são locais onde se estabelecem atividades que permeiam o 
cotidiano de várias classes sociais. Isso deve-se, em um primeiro 
momento, à valorização da prática cultural de banho de mar e à 
ocupação dessa área pelas camadas de mais alta renda na condição 
de moradora19.  

Num segundo momento, a valorização das orlas  enquanto 
espaço público transformaram-nas em um local perfeito para as 
práticas contemporâneas, e por isso, hoje são vistas como locus de 
expressão de uma cultura narcísica de exposição dos corpos que se 
encontra em expansão nos dias atuais. Portanto, nessas orlas temos 
a mistura de usos e de classes sociais, que comparece mediada por 
uma cultura específica denominada “cultura de praia”, onde aqueles 
de mais baixa renda trabalham e aqueles de mais alta renda se 

                                                
13 Todas as referências sobre este tema são extraídas de Gusmão, 2001. Op. Cit. 
19 VILLAÇA, 1998.  
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divertem, produzindo um tipo de sociabilidade que inclui um intenso 
uso do espaço público nas proximidades da orla, como 
encontramos, por exemplo, no Rio de Janeiro20. 

 Na orla propriamente dita, a presença de pessoas 
está relacionada mais ao lazer e a realização de encontros, do que 
com as atividades cotidianas. O lazer acontece em toda a extensão 
da orla, ocorrendo todos os dias e em vários períodos. Entre as 
atividades mais praticadas estão o banho de mar, a caminhada no 
calçadão, a prática de esportes e o lazer contemplativo com a única 
finalidade de ver as pessoas e a paisagem. Os horários de usos da 
orla é diferenciado para as diversas classes sociais. As classes de 
alta renda por exemplo, a utilizam durante a semana e nos finais de 
semana fogem do burburinho acentuado pelo uso das classes de 
renda inferior. Portanto há uma clara tendência de organização de 
uso do espaço em tempos diversos. 

 
Figura 1.4 - Exemplo de  orla  marítima– Maceió 

                                                
20 GUSMAO, 2001.op. cit. 

 

Figura 1.5 - Exemplo de orla marítima: 
Copacabana, Rio de Janeiro. 

O caráter residencial da área é mesclado por comércios e 
serviços, abrindo as portas da orla para pessoas de outras partes da 
cidade e turistas. A proximidade e mistura de atividades finda por 
incentivar que se viva a área e que as pessoas andem nas ruas, que 
vão a pé  as lojas, restaurantes etc. 

Essa intensa utilização dos espaços públicos é, em grande 
parte, devido à manutenção da natureza pública dos usos não-
residenciais. Assim por exemplo, os centros de compras assumem a 
forma de galerias, com acessos às lojas feito diretamente pela rua. 
Mesmo onde se tem dois pavimentos, o contato com a rua fica 
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preservado pela escada que interliga os pavimentos, caindo 
diretamente no espaço comum da galeria, sem precisar de guarita de 
identificação e segurança. 

É interessante também notar que as características desses 
usos não residenciais possui predominantemente a forma horizontal, 
pois lá a verticalização ocorre apenas nos hotéis, pela necessidade 
de privacidade e pela exploração da paisagem. 

 

Figura 1.6 - Exemplo de orla marítima: Praia de Pajussara Maceió 

 

O Caráter Temático do Parque La Villete na França14 

Outra experiência contemporânea significativa no campo dos 
espaços de lazer e recreação pública foi o Parque La Villete construído 
nos limites de Paris. Esse parque se inscreve num movimento surgido da 
crítica à arquitetura e ao urbanismo modernista, e representa uma ruptura 
com toda a experiência anterior baseada no ideário do parque 
paisagístico, voltado às atividades de repouso e ao relaxamento21, pois foi 
concebido como um espaço de aglutinação social voltado para as 
atividades culturais, onde a presença da vegetação é até bastante 
reduzida.  

                                                
21 metas dos parques dos séculos 18 e 19 e transposta aos parques modernistas. 
 

 
Figura 1.7 - Maquete do Parque La Villete – Paris - França 

A proposta tem sido entendida como uma atitude mais 
positiva com relação à cidade numa tentativa de reforçar o sentido 
urbano do parque. Segundo Barcellos22, “o La Villete explora as 
conexões visuais com a cidade, abandonando a idéia da 
descontinuidade entre o parque e o tecido urbano, e como 
alternativa, oferece a possibilidade da experiência coletiva das 
atividades culturais, tendo como pano de fundo a cidade”. 

No La Villete, o espaço livre é organizado a partir de 
elementos como grandes estruturas (dois pontilhões e uma extensa 
passarela coberta, um museu de ciências, um teatro de múltiplas 
finalidades, uma sala esférica de projeção cinematográfica, etc.), 

                                                
22 BARCELLOS, 2000 op.cit 
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junto a pequenas construções, rigorosamente alinhadas, destinadas 
a várias finalidades, tais como clubes musicais, escolinhas de arte, 
lanchonetes, banheiros, etc...  

     

Figura 1.8 – Parque La Villete – Paris 

 

O Confronto de Idéias na Orla de Brasília 

A orla do Lago Paranoá em Brasília apresenta características 
estruturais diferenciadas das orlas litorâneas. Lúcio Costa23 enfatiza 
tal diferença ao dizer que: 

“O Plano Piloto refuga a imagem tradicional no Brasil 
da barreira edificada ao longo da água; a orla do lago 
pretendeu-se de livre acesso a todos, apenas 
privatizada no caso os clubes. (...)”. 

                                                
23Brasília Revisitada, 1985/87.  

 
Figura 1.9 – Perfil da cidade de Brasília “em volta do Lago Paranoá” 24  

 
Certamente, Lúcio Costa imaginou que conseguiria manter a orla 

mais acessível a pessoas de todas as classes sociais se a destinasse aos 
clubes, pelo papel de aglutinador social que os clubes tinham na época. 
Atualmente os clubes constituem espaços de lazer privativos e seletivos, 
preferidos pelas pessoas de mais alta renda. Portanto, não é somente nos 
tipos de atividade que a orla de Brasília é diferente das tradicionais, mas 
também na classe social que a utiliza. A pouca demanda de transporte 
coletivo torna o acesso quase que exclusivo aos veículos motorizados, 
tornando a acessibilidade extremamente controlada por aqueles de mais 
alta renda. Assim, a orla do lago de Brasília não apresenta a superposição 

                                                
24 Olhares sobre o Lago Paranoá. Org. Fernando Oliveira Fonseca, 1ª Edição, Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, Brasília, 2001, pg.283. 
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de usos e classes sociais que caracterizam as orlas tradicionais, e seus 
espaços não são utilizados para as instrumentalidades cotidianas, como 
ocorre nas orlas tradicionais. Nessas, a difusão do hábito cultural de 
banho de mar contribui enormemente para a presença de pessoas nos 
mais variados dias da semana. A possibilidade desse tipo de lazer público 
e gratuito atrai pessoas que vão até a orla para simplesmente ‘ver gente’. 

Ao contrário, a imagem vinculada à orla brasiliense no projeto de 
Lúcio Costa, é aquela voltada mais para a contemplação da natureza 
idealizada, bucólica, do que à agregação social e ao dinamismo das orlas 
tradicionais observadas atualmente. Na orla de Brasília a principal 
motivação para o seu uso parece estar mais ligada à interação com a 
natureza, como se observa pela citação abaixo: 

“O clube de golfe situou-se na extremidade leste, contíguo 
ao hotel, ambos em construção, e o Iate clube na enseada 
vizinha, entremeados por densos bosques que se estendem 
até a margem da represa, bordejadas nesse trecho pela 
alameda de contorno que intermitentemente se desprende 
da sua orla para embrenhar-se pelo campo que se pretende 
eventualmente florido e manchado pelo arvoredo.”25 

A possibilidade de termos um local bastante público e 
acessível a pessoas de todas as classes sociais à maneira das orlas 
das cidades tradicionais, pode não ser compatível com a idéia de um 
centro governamental do país que deve manter-se tranqüilo para a 
garantia da segurança nacional. Lembremo-nos que a 
monumentalidade do plano de Brasília também se evidencia na 
localização dos três poderes da República numa extremidade, e não 
no centro, como ocorre nas cidades tradicionais. Aliás, essa é uma 
preocupação reforçada pelo júri ao propor o deslocamento do 
conjunto da cidade para o Leste, e, consequentemente, transpor as 

                                                
25 ver Relatório do Plano Piloto de Brasília 

habitações unifamiliares para o outro lado do lago26. A razão desse 
deslocamento foi a de reduzir a extensão da área vazia entre a 
cidade e o lago, que, no entendimento da comissão julgadora, era 
um espaço vulnerável, no futuro, a pressões no sentido de uma 
ocupação indevida. 

A preocupação com o caráter monumental também tem 
implicações com a paisagem construída na região da orla. A área 
compreendida entre a orla do lago e a área do conjunto urbanístico - 
arquitetônico da Praça dos Três Poderes é considerada como área 
de proteção paisagística, pois está na perspectiva visual da 
Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes. Isso está 
evidenciado no documento Brasília 57/85: do plano piloto ao Plano 
Piloto – GDF/SVO-TERRACAP, que apresentou algumas 
recomendações quanto à ocupação dessa área, resumidas a seguir: 

a) Manter a destinação de trechos da orla do lago como 
clubes recreativos, em áreas efetivamente isoladas, 
de perímetro circular e intercaladas pelo cerrado 
nativo; 

b) Utilizar como parques públicos áreas contíguas à 
Vice - Presidência e o lago, bem como áreas nas 
proximidades da Concha Acústica. 

Considerando os estudos contratados pelo Governo do 
Distrito Federal, na década de 90, que indicaram a utilização da área 
da orla do lago com a implantação de um grande parque, que 
possibilitaria a apropriação das margens desse pela população para 
as atividades de recreação e dinamizaria a economia urbana por 
meio da geração de emprego e renda nos setores de turismo e lazer, 
e, ainda, sob o processo de valorização das orlas ocorrendo nas 

                                                
26 VIEGAS & COSTA, 1985. Op. Cit. “Brasília 57-85” 
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cidades de todo o mundo, em 1988 foi implantada a primeira etapa 
do Projeto Orla. 

Esse projeto constituiu-se em um grande empreendimento 
do Estado em parceria com a iniciativa privada. De acordo com o 
Relatório de Atividades do Projeto Orla, os seus 11 (onze)pólos 
deveriam abranger diversos usos, incluindo comércio e serviços de 
hospedagem, lazer e cultura, a fim de dar mais dinamismo para 
aquela vasta área de lazer. O projeto esperava que a valorização do 
lago e seus espaços lindeiros viessem acompanhados de 
oportunidades turísticas, culturais e comerciais, já que tinha como 
premissa fundamental a necessidade de Brasília se afirmar como: 

“Significativo pólo turístico e cultural, oferecendo aos 
seus habitantes novas e variadas alternativas de lazer, 
permitindo um uso mais intenso e adequado das 
áreas que se localizam na orla do Paranoá ou que 
dela estão próximas, criando assim uma efetiva e 
constante integração entre a cidade e o lago.” 

Verifica-se que as premissas do Projeto Orla se 
assemelhavam àquelas práticas das orlas intensamente utilizadas de 
cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza ou Maceió, por exemplo. 
Isso significava uma mudança considerável de paradigma e um 
reconhecimento da dinâmica urbana frente a um modo de vida 
contemporâneo, em detrimento do modernista. Entretanto, apesar 
disso, havia uma resistência em transpor o caráter simbólico da área, 
de modo que as tentativas para sua efetiva ocupação e dinamização 
se limitavam à compatibilização de novas demandas de lazer com o 
espaço tal como ele se encontrava. Assim, as propostas do Projeto 
Orla focalizavam, basicamente, a ocupação das áreas livres 
remanescentes, de modo que os pólos de animação fossem 

previstos, apenas, onde “ainda existiam grandes áreas desocupadas 
e de fácil acesso, e que corriam o risco de serem invadidas”.  

A iniciativa do Projeto Orla deve ser considerada como uma 
ação conjunta importante dos setores público e privado, e, como 
observa Barcellos sua importância foi “ a de despertar a atenção para 
o potencial desse trecho da orla do lago, que além da fácil 
acessibilidade, aglutina no seu entorno uma população consumidora 
de elevado padrão de renda. Desse modo, a orla do lago que até 
então andava esquecida, passou a despertar atenção de pequenos e 
médios investidores do setor lazer-turismo, cujas atividades são 
permitidas pela legislação urbanística para os setor.”27  

Figura 1.10 – Projeto Orla - Pólo 3 – Implantação do projeto 
urbanístico 

                                                
27 BARCELLOS, Vicente e RODIRGUES, Maria da Assunção Pereira – Mudanças na Paisagem do Lago Paronoá de 
Brasília : Planejamento Paisagístico como Instrumento de Sobrevida dos Clubes de Lazer 
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Diante das conceituações e reflexões do presente capítulo, sob o 
aspecto teórico, podemos apontar  os problemas da orla do lago 
polarizando-os em duas questões fundamentais e que estão 
intrinsecamente relacionadas, mas que para efeitos analíticos, podem ser 
apresentadas separadamente: 

1. Indefinição nos atributos que compõem a escala 
bucólica. A falta de diretrizes claras de uso e ocupação 
se reflete na gestão da área, ocasionando problemas de 
ocupações indevidas em decorrência das dificuldades na 
sua fiscalização. 

2. Necessidade de compatibilização de novas demandas 
de lazer com a proposta bucólica. Isso se materializa 
no espaço urbano através de distorções de uso 
verificadas na área, pressões por novos usos, e os 
impactos do aumento de acessibilidade com a 
implantação da nova ponte. 

Pode-se inferir, desta forma, que há um desejo de assimilar 
as novas demandas de lazer, procurando dotar a área de todas as 
condições da vitalidade necessária ao cumprimento do papel a ela 
reservado sem perder aquelas características que fizeram de Brasília 
um Patrimônio Cultural da Humanidade. Percebe-se uma abertura para 
se discutir e se aprimorar a proposta do Projeto Orla.  Entretanto, dez 
anos após a sua proposição constata-se uma série de dificuldades na sua 
implementação, decorrentes da ausência de políticas setoriais locais 
integradas que viabilizem empreendimentos de grande porte previstos na 
proposta. Em virtude dessas dificuldades, das expectativas criadas pelo 
Projeto Orla e das novas formas de utilização das orlas em todo mundo, a 
saída mais rápida e rentável para os empreendedores tem sido investir 
nos terrenos ainda não implantados, ou em situação de difícil 

sobrevivência, destinados aos clubes situados às margens do lago, 
pressionando no sentido de mudanças internas aos lotes.  

A construção da Ponte JK pode ser o ponto de inflexão para 
mudar a realidade local, pois tende a valorizar parte da área e torná-la um 
local de passagem cotidiano da população residente nas penínsulas, 
fazendo emergir, novamente, a discussão sobre o futuro da orla de 
Brasília. Neste sentido, observa-se que o debate deve passar 
necessariamente, por questões como a preservação da escala bucólica 
definida por Lúcio Costa, atingindo principalmente o trecho da orla que 
está inserido na poligonal da área de preservação, sendo, portanto, objeto 
do presente estudo. 

 
Figura 1.11 – Ponte JK  e  seu  entorno imediato  – Trecho 2, SCES 
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A área delimitada para estudo, que corresponde à margem oeste 
do Lago Paranoá, inserida na poligonal de tombamento do Plano Piloto, 
não se restringe somente aos setores que margeiam o lago. Foram 
considerados todos os demais setores que integram a dinâmica da orla a 
partir da via L4 sul e norte, sendo essa via o divisor físico adotado por este 
trabalho. Dessa forma, a área da orla não é constituída por um único setor 
nem possui apenas uma destinação para todas as suas unidades 
imobiliárias, conforme se verá no seu modelo de ocupação. Ao contrário, 
a área é formada pela composição de vários setores com usos 
diferenciados que foram se delineando no decorrer dos anos, conforme 
veremos no Capítulo 2. 

 

Figura 1.12 - Localização  da área  de estudo  dentro  do  perímetro tombado.  
Figura 1.13 – Aerofotograma parcial do Plano Piloto 
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Capítulo 2 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DA ORLA TOMBADA
 
 
 
 

O objetivo do presente capítulo é verificar se os elementos 
estruturadores da proposta urbanística de  Lúcio Costa para a orla 
do Lago Paranoá foram efetivados na proposta de parcelamento 
implantada. Além disso essa avaliação permitirá definir quais desses 
elementos que, apesar  de relevantes nas intenções expressas no 
Relatório do Plano Piloto, não se consolidaram na proposta de 
parcelamento e, por essa razão, torna-se difícil a concretização 
desses e suas relações no espaço urbano já implantado. A 
abordagem histórica permitirá, também, resgatar alguns elementos 
que já comparecem, mas que podem ser reforçados e readequados 
à realidade atual.  

 O processo histórico de ocupação (e não-ocupação) da 
área deverá ser observado a partir de seus aspectos legais, 
mostrando como os instrumentos normativos concebidos para a 
área condicionaram a sua ocupação, resultando no espaço atual. 
Assim, descreveremos os usos e o desenho urbano resultado da 
legislação aplicada na área desde a sua formação até os dias atuais, 
a fim de perceber mais claramente como foram sendo assimilados 
ao longo do tempo os aspectos relevantes que permanecem 
indefinidos até hoje, causando diversas interpretações.  
 
 

 
 
 

2.1 A Década de 1960 

O parcelamento da orla do lago ocorreu de uma só vez, 
com a definição de áreas destinadas principalmente aos clubes, 
como pensou o urbanista Lúcio Costa.  Em um único projeto, 
consubstanciado na planta de urbanismo SCE PR1/1, elaborado 
ainda em 1960 pela equipe da NOVACAP, toda a margem oeste do 
lago foi parcelada em áreas a serem ocupadas por clubes e hotéis28 
(Vide Figura 2.1). Esse projeto definiu várias ocupações para a área 
e a parcelou da seguinte maneira: quatro ‘trechos’ na margem sul e 
três ‘trechos’ na margem norte do lago, prevendo, ainda, os Setores 
de Hotéis de Turismo Sul e Norte de forma genérica. Assim, por 
exemplo, consta o nome do "Brasília Palace Hotel" próximo ao 
Palácio da Alvorada sem, no entanto, delimitar a sua área.  Esse 
primeiro desenho apresentou um total de 62 (sessenta e dois) lotes, 
distribuindo-os da seguinte forma: 

                                            
28 Posteriormente, em 1962, o projeto SCE PR1/2 copiou o primeiro desenho, sendo registrado em cartório 
somente em 1964. 
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Figura 2.1 SCE - PR1/1 (Redesenhada originando a SCE PR1/2) 

Primeira planta de parcelamento da Orla do Lago 

 

Trecho 04 

Trecho 02 Trecho 03 
SHTN 
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Quadro 2.1 Definição de lotes pelo projeto SCE PR 1/1 (depois PR 1/2) 

Local Quantidade de Lotes 

Trecho Sul 1 
Trecho Sul 2 
Trecho Sul 3 
Trecho Sul 4 
Trecho Enseada (Norte) 1 
Trecho Enseada (Norte) 2  
Trecho Norte 
Hotéis e Turismo Sul  
Hotéis e Turismo Norte 

8 
17 
8 
4 
14 
2 
9 

1 área 
2 áreas 

Fonte: planta SCE/S PR 1/1 
 
À exceção do Clube de Golfe e do Campo de Golfe, todos 

os lotes citados no quadro 2.1 foram definidos com tamanhos 
variando de 15.000 a 65.000 m². A maioria possuía forma regular, 
sendo que dos 62 lotes definidos, 44 deles tinham a margem do 
lago como uma de suas divisas. Foram reservadas áreas de caráter 
público entre os lotes, com largura variando entre 50 a 75 metros, a 
fim de garantir o acesso às margens do lago.  

É interessante notar que o desenho dos oito lotes do Trecho 
Sul 3, citados no Quadro1, diferem do desenho dos demais lotes 
projetados, uma vez que possuem forma circular, e estão  dispostos 
aleatoriamente dispersos em grande extensão de terra coberta com 
vegetação de cerrado. Alguns estudos teóricos afirmam que a 
forma circular teria sido implementada a fim de evitar a  
contiguidade entre os lotes (já que os círculos não permitem a 
interligação total das áreas) e assim, estaria garantida a 

manutenção das áreas públicas intersticiais. De fato, tais áreas 
intersticiais permanecem até hoje sem ocupação e sem tratamento 
paisagístico, como veremos mais adiante no Capítulo 3. 

Os primeiros clubes implantados foram construídos em 
1960, destacando-se a construção do "Iate Clube" no trecho Norte, 
e do "Cota Mil" e AABB, ambos no trecho Sul. Ainda em 1960, foi 
editada Lei nº 3.761, conhecida como ‘Lei Santiago Dantas’, cujo 
artigo 38 objetivava preservar o Plano Piloto de Brasília tal como 
apresentado por Lúcio Costa. No memorial de registro cartorial dos 
lotes do Setor de Clubes Esportivos e Setor de Áreas Isoladas – 
Zona Sul, elaborado em 1962, constavam notas sobre o Plano 
Urbanístico para a Orla do Lago, consubstanciado nas plantas SCE 
PR1/2 e SCE PR 21/11. 

Segundo o memorial citado “as interligações entre os lotes 
desse setor são feitas pela Avenida L-5 RS, também chamada de 
Eixo Pista Direção, da qual se originam as demais”. Essa avenida 
contornava todo o lote do Clube de Golfe, servia de acesso aos 
lotes dos Trechos Sul 2 e 4, e não se distanciava muito das 
margens do lago. Pelo que se observa do desenho constante da 
planta SCE – PR 1/2, (Figura 2.1.) a via L5 RS ao longo do Trecho 
Sul 2 seccionava sete lotes situados às margens do lago, fazendo 
com que apenas uma parte de cada um deles privatizasse a 
margem do lago. Dessa forma, os clubes funcionaram, inicialmente, 
com suas instalações isoladas em cada uma das partes do terreno. 
A avenida L5 permitia uma proximidade visual maior junto ao Lago, 
bem como a acessibilidade das pessoas às suas margens. 

 O mesmo memorial também definiu o Setor de Áreas 
Isoladas, na zona urbanizada sul, constituído pelas áreas 
reservadas ao Hotel Pan American, ao Campo de Golfe e ao Clube 
e Golfe. A planta SCE PR 21/11, que integrava, também, o referido 
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memorial, apresentava todas essas áreas geograficamente 
definidas por coordenada. Essa planta, registrada em cartório em 
1964, já trazia inscrito o nome de várias entidades donatárias dos 
lotes. Segundo os documentos da Novacap, datados de 1967, no 
Trecho Sul 2, já haviam sido repassados (a maioria por doação), 
dezessete áreas para clubes e associações sem finalidade 
recreativa, mas prestadoras de serviços de interesse coletivo.  

Em 1962, o trecho Norte também recebeu detalhamento do 
primeiro desenho constante da PR1/2, adotando as mesmas 
características projetuais definidas para o trecho Sul29. A via de 
circulação prevista nos primeiros desenhos demonstra apenas a 
preocupação em dar acesso aos lotes criados. Assim, não previu os 
lotes contíguos para garantir a integração dos espaços públicos e 
permitir que a alameda de contorno pudesse bordejar a margem do lago 
também em outros pontos. Também não se tem notícia de 
investimentos do setor público, à época, objetivando a constituição e 
qualificação desses espaços intersticiais.  Em 1966 as duas áreas 
reservadas para o Setor de Hotéis de Turismo Norte – SHTN foram 
parceladas dando origem a cinco lotes30, sendo um deles destinado a 
abrigar  o "Brasília Palace Hotel", cujo projeto era de autoria do próprio 
Lúcio Costa. 

Em 1967 foi aprovado o Decreto “N” nº 596/67 que tratou 
da nomenclatura dos setores, definindo: a) o Setor de Clubes 
Esportivos Norte – SCE/N, b) o Setor de Clubes Esportivos Sul – 
SCE/S, c) o Setor de Hotéis de Turismo Norte – SHTN e d) o Setor 
de Hotéis de Turismo Sul – SHTS, todos inseridos na chamada 
Zona Verde. O Setor de Mansões Isoladas, que havia sido criado 
nesse mesmo ano por meio do projeto SMI- NORTE- PR 2/1, apesar 

                                            
29 Planta registrada em cartório SCE Norte PR 31/6 
30 Plantas registradas em cartório SHT Norte PR 1/2 e SHT Norte PR 2/1  

de estar localizado na orla do lago, ficou caracterizado, na 
setorização, como Zona Residencial devido ao seu uso exclusivo 
para habitação unifamiliar. Os quatro setores foram definidos no 
citado decreto da seguinte maneira: 

“O Setor de Clubes Esportivos Norte, Setor de 
Clubes Esportivos Sul, compreendem os lotes 
destinados à construção de sedes sociais e a 
instalações relacionadas com a prática de 
esportes de clubes e sociedades esportivas31”. 

 Note–se que até esse momento do processo de ocupação 
não tinham sido definidos os parâmetros de ocupação interna dos 
lotes destinados a clubes. Esses parâmetros foram definidos 
primeiramente para os lotes destinados a hotéis, que seriam 
edificados obedecendo-se aos requisitos básicos de: gabarito de 
quatro pavimentos, subsolo optativo e afastamento mínimo 
obrigatório de 5,00 metros em todas as divisas dos lotes32. A 
criação de um setor específico para a atividade de hotéis, inserido 
na área prevista somente para clubes, justificava-se à época diante 
da demanda por grandes áreas para instalação da atividade 
hoteleira. A grande extensão de área livre existente à época na orla 
possibilitou a criação desse setor de maneira satisfatória. O artigo 
58 do mencionado decreto: 

 “O Setor de Hotéis de Turismo Norte e Setor de Hotéis e 
Turismo Sul compreendem os lotes destinados à 
construção de hotéis de turismo, que, por suas 
características, utilizam grandes áreas livres, e se localizam 
próximo ao lago artificial”. 

                                            
31 Artigo 57, da Seção V – Zona Verde 
32 Decreto “N” nº 596/67, Artigo 118 
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 Assim, em 1967, consolida-se todo um setor admitindo-se a 
possibilidade de utilização da área da orla para a atividade hoteleira, 
numa proporção não explicitada no Relatório do Memorial do Plano 
Piloto de Lúcio Costa. A figura 2.3 apresenta o mapa síntese da 
complementação da ocupação da Orla na década de 60 (sessenta). 

Após a edição do Decreto ‘N’ nº 596/67, nenhuma disposição 
legal o alterou no que se refere à disposição dos usos para os setores 
como um todo. Para efeito de caracterização dos usos considera-se o 
estabelecido nesse decreto: clubes e hotéis. Note-se  que o aludido 
decreto não levou em consideração aquelas entidades que, no início da 
ocupação da orla, receberam lotes destinados a clubes, mas com a 
finalidade de desenvolver atividades prestadoras de serviços 
coletivos, enquanto entidades filantrópicas, tais como a Sociedade 
Pestalozzi de Brasília. 

Em 1968 foi elaborado, pelo governo local, o Memorial  de 
Complementação do Setor de Clubes Esportivos Sul contendo um 
novo “plano de aproveitamento’ da área projetada para esse setor, 
com a justificativa de que nem todos os seus elementos se 
encontravam determinados. O novo aproveitamento fixava os 
elementos já apontados no primeiro memorial e acrescia áreas 
reservadas para estacionamentos, além de outras unidades que, 
juntamente com os espaços livres, completavam alguns trechos do 
SCE/S. Essas outras unidades eram de destinação específica: 
Boites – “Restaurantes” – Drive-in – “Postos para abastecimento de 
gasolina” etc., entendidos como “elementos indispensáveis ao 
conforto e à comodidade dos freqüentadores desse Centro”. 

As duas primeiras atividades (boites e restaurantes) 
estavam claramente definidas na concepção original. Mas, apenas 
oito anos depois das primeiras ocupações, o poder público já 

entendia justificável a inserção de duas outras atividades que viriam 
a compor  a dinâmica da área: drive-in  e “postos de abastecimento 
de gasolina”. Ou seja, usos comerciais foram entendidos como 
elementos indispensáveis para a dinâmica da área. Diante de tal 
justificativa foram definidas as novas “áreas específicas”, assim 
como foram feitas outras adequações em áreas já existentes, 
conforme transcrito a seguir :  

• Lote 8 do Trecho Sul 1, planta SCE SUL PR 7/1, destinado 
a Boites, “Restaurantes” e Drive-in”, “onde poderá ser 
instalada apenas uma bomba para abastecimento de 
gasolina., sem acesso direto à margem do lago (SCE Sul PR 
7/1)”. 

• Lotes 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do Trecho Sul 2, foram 
“fixados”, sendo que à exceção do lote 12 já existiam 
definidos na Planta SCE PR 1/2 de 1960.Os lotes 13 e14 
SCE PR 1/1 foram destinados a “Boites”, “Restaurantes” 
e Drive-in”, “onde poderá ser instalada apenas uma 
bomba para abastecimento de gasolina”. Estes últimos 
sem acesso direto à margem do lago. O lote 2/10 
destinava-se ao Clube das Forças Armadas e o lote 2/12 
destinava-se ao Clube de Xadrez. (SCE Sul PR 6/2) 

• A área 4/4 do Trecho Sul 4, denominada “Praia Branca”, 
foi destinada à recreação pública. (SCE Sul PR 5/1) 

• Finalmente, a área 4/3 do Trecho Sul 4, reservada ao 
Clube das Nações foi também definida pela planta SCE 
SUL PR 21/11, que acompanhou o Memorial de 
Complementação dos Setores SCE, elaborado em 1962.  
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Ao final da década de 60 encontravam-se instaladas 
na área da orla não só atividades de clubes e hotéis, mas 
também outras atividades já definidas no memorial de 
complementação dos setores SCE Norte e Sul. Havia lotes 
destinados a uso institucional, como entidades de cunho 
filantrópico e a Universidade de Brasília.  

 

 

2.2 A Década de 1970 

Ao longo da década de 70, algumas modificações 
significativas na área do Trecho Sul resultaram na incorporação de 
áreas públicas, principalmente nas laterais dos lotes já criados. Ou 
seja, essa década é marcada pela diminuição dos pontos de 
acesso ao lago, tendo em vista a eliminação de algumas áreas 
públicas intersticiais aos lotes.  

 

 

Quadro 2.2 Década de 70. Trecho Sul 

Criação de  novos lotes Acréscimo de área a 
lotes já existentes 

Remembramento 
de lotes 

Desmembramento 
De lotes 

Alteração de uso de lotes já 
existentes 

Trecho 2 Lote 2/1-C 
PR 9/1 - 1974 

Trecho 1 Lote 7 
PR 33/1 – 1971 
Substituída p/ PR 80/1 

Trecho 2 Lotes 9-A e 9-B passam  
a ser Lote “9“- PR 42/1  1975 

Trecho 4-lote 4 subdividido 
4/4 e 4/5  PR 50/1-1976 

Trecho 4 Lote 4- Área Pública de 
Recreação para Hotel de Turismo - PR 
24/2 1974  

Trecho 4 Lote 1C 
PR 50/1 - 1976 

Trecho 2 Lote 1A 
PR 34/1 – 1972 

Trecho 2-  Lotes 2/1, 2/1C, 2/2, 
2/3, 2/4, a  2/9, PR 56/1 1978 

 Trecho 4 Lote 4/1-C  Clube esportivo 
para Hotel de Turismo  PR 50/1 - 1976 

Trecho 2 Lote 22 
PR 59/1.- 1978 

Trecho 1 lote 1 
PR 40/1 1973 

   

Trecho 2 Lote 23 PR 61/1.  1978 Trecho 4 Lote 1B PR 44/1 
1975    

Trecho 3 Lotes 7,9 e 10 
PR 56/1 1978 

Trecho 4 Lote 1A 
PR 58/1 1978    

Trecho 2 Lotes 19,20,21 PR56/1.  
1978 

 
   

Trecho 1 Lotes 1-A e 1-B -PR  
64/1. 1979     

Trecho 2 Lotes 1-A e 1-B 
PR 65/1 .  1979     

Fonte: Arquivo SEDUH e Terracap 
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Das modificações relatadas no Quadro 2, são significativas 
aquelas operadas no parcelamento do Trecho 2 Sul. Consistiam no 
remembramento das partes dos lotes até então seccionados pela via 
L5 RS. Esta via foi relocada entre os lotes do Trecho 3 e do Trecho 2, 
afastando ainda mais a circulação da proximidade visual do lago. A 
área pública anteriormente existente no local da via foi integrada aos 
lotes. O contato visual franqueado da orla ficou mais inacessível e 
visualmente encoberto pela vegetação interna aos lotes. No trecho norte, o 
remembramento de lotes também foi feito, como mostra o Quadro 3, a 
seguir, mas não resultou no mesmo efeito de distância visual, 
considerando que a Via L4 já estava implantada bem próxima ao lago.  

 Quadro 2.3 Década de 70. Trecho Norte 

Acréscimo de área a 
lotes já existentes 

Criação de novos lotes Remembramento 
 

Trecho Enseada Norte 1- 
Lote 8-SCEN PR 41/1 1973 

Trecho Norte-Área do IBDF-
SAI / N-PR 73/1-1971 
 
Trecho Norte- Área da 
Telebrás- SAI / N 
PR 153/1 1977 
 
Áreas 1,2 e 3 da UnB-PR 18/1 
1970 
 
Trecho Enseada Norte 1-Lote 
1/15 PR 57/1-1977 

Trecho Norte Lotes 
3-A, 3-B, 4-A, 4-B e 7 
passam a ser o Lote 
3 PR 46/1-1976 

Fonte: Arquivo SEDUH e Terracap 

 

 

O mapa síntese da década de 70 (setenta) constante da figura 2.4 
ilustra as complementações e modificações do parcelamento da SCE PR 
1/2 pelos projetos promovidos pelo Governo do Distrito Federal nessa 
década. Tais alterações no parcelamento, eram consubstanciadas nas 
plantas referenciadas nos quadros apresentados, que eram aprovadas 
pelos conselhos existentes à época e homologadas por Decretos 
Governamentais, sendo posteriormente registradas em cartório. 

Em 1976, por meio do Decreto nº 3.271 de 2/6/76 foram aprovados 
os parâmetros de ocupação interna dos lotes para o Setor de Hotéis de 
Turismo Sul, definindo a taxa de ocupação máxima em 30%(trinta por cento) 
e alterando os afastamentos mínimos obrigatórios para 10,00 (dez) metros 
das divisas dos lotes. Estabeleceu, também, uma cota de coroamento 
máximo relativo à Praça dos Três Poderes, o que mais tarde viria a gerar 
sérios problemas de interferência visual. Mais tarde, o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo, por meio da Decisão 61/77 de 4/5/77, ampliou a 
taxa de ocupação para 40% (quarenta por cento) com um coeficiente de 
utilização de 1,5 para os lotes destinados a hotéis de turismo. 

Ressalta-se que a área definida originalmente pela planta SCE PR 
1/1 para Hotéis de Turismo Sul não se efetivou, e somente no final da 
década de 70, mediante  modificação de parcelamento e alteração de uso 
de lotes existentes no Trecho 04 do SCES, foram criados dois lotes para 
hotéis de turismo, conforme explicitado no Quadro 2.2, cujas normas de 
edificação e gabarito, descritas no parágrafo anterior, foram 
consubstanciadas na planta gabarito SCE PR 68/1. 

Finalmente, em 1976, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
foram definidos os parâmetros de ocupação interna dos lotes destinados a 
clubes, consolidando-os na Decisão nº 91/76. Em 1978 foi elaborada, pelo 
Governo do Distrito Federal, a planta geral do Setor de Clubes Esportivos, 
denominada SCE PR-62/1, na qual foram lançados todos os lotes regidos 
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pela Decisão nº 91/76-CAU, e transcritos os parâmetros de ocupação interna 
dos lotes que constaram da citada legislação, conforme quadro a seguir. 

 

Quadro 2.4 Parâmetros de Ocupação  dos lotes de clubes em 1976. 

Parâmetros Urbanísticos Valores Adotados 

Taxa Máxima de Ocupação (com 
edificações) 

30% (trinta por cento) 

Taxa Máxima de Pavimentação dos Lotes 70% (setenta por cento) 

Taxa Máxima de Construção 60% (sessenta por cento) 

Altura Máxima de cada Edificação 9,00 metros a partir do ponto 
mais alto do terreno* 

Afastamentos Mínimos em todas divisas 10,00 metros 

* No caso de ginásio de esportes, a altura máxima pode atingir 12 metros. 

Fonte: Arquivo SEDUH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em meados da década de 70, cerca de apenas um terço dos 
lotes previstos em projeto e já repassados pela Terracap tinham sido 
implantados, tanto na área sul como no norte da orla. Proliferavam, 
ainda, invasões de antigos acampamentos nas áreas públicas e 
particulares não urbanizadas e não apropriadas, principalmente na 
área norte. 
 
 

 
Figura 2.2 - Vila Planalto-1990 
Fonte: Olhares sobre o Lago Paranoá – Semarh, Brasília 2001, 1a edição 
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Projetos na Orla na Década de 60 
Detalhamento da SCE – PR 1/2 Projetos na Orla Na Década de 70 

Modificações Na SCE – PR 1/2 

Boates, Restaurantes 

 
Hotéis de Turismo Norte 

Novos Lotes de Clubes 
 
Remembramentos e Acréscimos 
 
Deslocamento de Via  
(Supressão da Via L5-RS) 

 

Figura 2.3 – mapa síntese da orla da década 60 

Figura 2.4 – mapa síntese da orla década de 70 
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2.3 A Década de 1980 

Na década de 80, projetos de complementação do 
parcelamento urbano, realizados pelo poder público, continuaram 
promovendo o aumento das áreas dos lotes por meio da 
incorporação de áreas públicas intersticiais, principalmente nas 
laterais dos lotes já existentes, contribuindo mais ainda para o 
fechamento dos pontos de acesso às margens do lago. 

Quadro 2.5 Década de 80. Trecho Sul. 

Acréscimo de 
área a lotes já 
existentes 

Criação de novos lotes Desmembramento 
de lotes existentes 

 

Trecho 4  
Lote 4/5 
SCE-PR 69/1-1980 

 

Trecho 2 Parcelamento Beira 
Lago Lotes 1 a 43-CLBL 
Áreas Especiais A,B e C e 
A.E.01-Marina 

Desmembramento do 
Lote 2/12 nos Lotes 
2/12-A, 2/12-B e 2/12-
C-PR 79/1-1984 

Trecho 1 

Lote 7-SCE -PR 
80/1 -1984 

 Trecho 2-Lote 2/16 
desmembramento no 
lote 2/16 e lotes 2/24 
a 2/54.URB/MDE 
39/87. 1987 

Fonte: Arquivo SEDUH e Terracap 
 

Em 1985 o Governo do Distrito Federal promoveu um estudo 
chamado Brasília-57/85 (do plano piloto ao Plano Piloto), coordenado 

pelo próprio Lúcio Costa. A necessidade do estudo impunha-se, após 
25 anos de existência da cidade, como forma de superar as 
dificuldades na busca de soluções para os problemas na gestão da 
cidade que já se apresentavam naquela época. Dificuldades 
decorrentes da necessidade de complementação do plano original 
por meio da elaboração de projetos, ou mesmo na definição ou 
alteração de alguns projetos e respectivas normas de edificação. A 
maior dificuldade era encontrar o ponto de equilíbrio entre os 
elementos essenciais da proposta original e, portanto, inalteráveis e 
as soluções a serem apresentadas pela Administração Pública às 
aspirações e demandas da comunidade local.33 O estudo apontou, 
entretanto, que vários parâmetros necessários à definição do que era 
essencial não ficaram explícitos no Relatório Lúcio Costa, 
possibilitando interpretações diversas. O estudo pretendeu registrar, 
“do ponto de vista do autor do plano piloto, aquilo de essencial que 
deve ser preservado, e ao mesmo tempo avaliar o que era intencional 
mas que, hoje (1985), exige nova postura.”  

Em síntese, o estudo Brasília 57-85 pretendeu identificar: 

• Propostas contidas no Relatório do Plano Piloto , ainda 
possíveis de serem implantadas, entendidas como 
essenciais para a caracterização da concepção 
urbanística e, portanto, a serem preservadas; 

• Propostas contidas no Relatório do Plano Piloto, mas 
que exigem nova postura. 

 

 

 

                                            
33 Brasília 57-85: Do plano piloto ao Plano Piloto – DAU - SVO / Terracap - 1985 
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O documento Brasília 57-85 registrou, ainda, no capítulo 
“PRAÇA DOS TRÊS PODERES – PTP”, importantes recomendações 
para a área denominada pelo documento como “Área B”, existente 
entre a orla do lago e a Praça dos Três Poderes. A “Área B” deveria 
ser considerada como de proteção paisagística, obedecendo aos 
seguintes critérios de ocupação eventual: 

“1.5.1. área B-1 
Deve ser mantido o critério de destiná-la a clubes 
recreativos, em áreas efetivamente isoladas, de perímetro 
circular e intercaladas pelo cerrado nativo. 

1.5.2. área B-2 
A ser utilizada para implantação de parque público, 
contíguo ao palácio, com acesso livre ao lago e à lagoa 
do jaburu. 

1.5.3. área B-3 
Idem, nas proximidades da Concha Acústica. 

1.5.4. área B-4 (Vila Planalto) 
A ser consolidada como área residencial, desde que de 
acordo com os critérios de ocupação estabelecidos por 
Lúcio Costa transcritos na pág.41. 

1.5.5. B-5 área B-5 (Quadras Planalto) 
Faixa a ser preservada ao longo da Estrada Hotéis de 
Turismo para destinação estipulada por Lúcio Costa e 
transcrita na pagina. 40. 
 

 

Figura 2.5 – Foto de cerrado nativo no Trecho 3 - SCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.6 – Croqui, Área de Proteção da Praça dos Três  

poderes  Brasília 57/85  
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Para a orla do lago o estudo apresentou a seguinte 
avaliação: 

• Na orla prevalece o uso restrito ao lazer; 
• Existem duas áreas com previsão no projeto original para hotéis 

de turismo até então não edificadas (a área do Hotel Brasília 
Palace e do Hotel Pan American); 

• Foi constatada uma estrutura abandonada destinada a 
hotel  de turismo no Trecho 4 do Setor de Clubes 
Esportivos Sul, com altura bastante acentuada em relação 
aos demais lotes da orla; 

• Comprometimento do acesso público à orla pela 
multiplicação de clubes; 

• Existência de duas áreas em escala adequada para 
instalação de parques públicos que permitam o acesso da 
população em geral à água: área próxima à Concha 
Acústica e área em torno da Lagoa do Jaburu; 

Recomendações no que se refere à orla tombada: 

• Manter o critério de uso exclusivo para o lazer; 
• Destinar as duas áreas remanescentes para parques 

públicos; 
• Manter os critérios de ocupação vigentes; 

A partir das análises e das recomendações, o estudo deixa 
claro que, na proposta original, a orla do lago foi pensada para 
abrigar as atividades restritas ao lazer. Essa seria uma das 
características essenciais a ser preservada. O estudo reconhece a 
existência de três áreas destinadas ao uso de hotéis de turismo, 
definidas em projeto registrado em cartório até 1985, apesar dessas, 
até aquela data, não estarem implantadas. O estudo reconhece, 
ainda, o comprometimento das áreas públicas que deveriam 
proporcionar o acesso público à orla do lago, em virtude da 

concepção urbana adotada com grande número de lotes destinados 
a clubes e entidades recreativas às margens do lago. A despeito disso, 
entende ser ainda possível a concretização da diretriz essencial de que a 
“área deveria servir a passeios e amenidades bucólicas para toda a 
população urbana”. Entretanto, para se resgatar essa diretriz essencial o 
estudo propôs a criação de dois parques públicos nas áreas onde a escala 
existente ainda se adequava ao acesso da população em geral. Daqui se 
depreende que as demais áreas públicas existentes à época não detinham 
os atributos de escala para a consolidação de parques que servissem ao 
acesso público.  

Por fim, ao constatar  a existência de estrutura abandonada 
com cerca de 15 (quinze) pavimentos, em lote criado para hotel de 
turismo, o estudo levantou a preocupação com o desvirtuamento do 
gabarito mais horizontal predominante na orla. Esse desvirtuamento 
foi decorrente de uma definição equivocada da cota máxima de 
coroamento de 1035m (um mil e trinta e cinco metros) medidos a 
partir da Praça dos Três Poderes (SHTN PR 68/1). Em virtude dessa 
constatação, posteriormente a revisão das normas para os lotes de 
hotéis e turismo fixou a altura máxima em12,00 m (doze metros) para 
esses lotes, mantendo-se os demais critérios de ocupação vigentes. 
Observa-se desta forma, que a manutenção dos critérios de 
ocupação definidos para os lotes da orla do lago (margem oeste) é 
característica essencial do plano original que merece ser preservada. 

É interessante notar que das três recomendações feitas 
apenas uma foi respeitada, qual seja, a manutenção dos critérios de 
ocupação vigentes que permanecem até hoje os mesmos. Entretanto, 
a destinação para parques públicos das duas áreas remanescentes 
não chegou a ser concretizada, permanecendo a área em torno da 
lagoa Jaburu inalterada.  
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Figura 2.7 – Vista Aérea do Lago Paranoá e Lagoa do Jaburu 

Fonte: Olhares sobre o Lago Paranoá – Semarh, Brasília 2001, 1a edição 

A área nas proximidades da Concha Acústica, mesmo não 
transformada em parque chegou a receber projeto implantado de 
área pública, mas que não se manteve ao longo do tempo. Quanto à 
recomendação para manutenção de uso restrito ao lazer, já na época 
eram permitidos outros usos na orla, como entidades prestadoras de 
serviços de assistência social e organismos governamentais, entre 
outros. Ao longo do tempo, como se observará na continuidade do 
presente texto, novos usos foram sendo admitidos, que não se 
caracterizam como uso restrito ao lazer  e  ao esporte. 

Em 1987 o Governo do Distrito Federal tomou a iniciativa de 
realizar uma leitura da cidade com vistas a corrigir possíveis 
desvirtuamentos e promover o crescimento ordenado da cidade. Foi 
então, realizado um estudo chamado Brasília Revisitada – 
Complementação, Preservação, Adensamento e Expansão Urbana, 
também sob a coordenação do arquiteto Lúcio Costa. No documento 
constava a seguinte leitura quanto a orla do lago: 

“O Plano Piloto refuga a imagem tradicional no Brasil da 
barreira edificada 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.” 

Mais uma vez se reafirmava a imperiosidade do livre acesso à 
orla do lago, aqui entendido como acesso às margens do lago. 
Entretanto, poucos eram os pontos na orla tombada onde era 
possível que se concretizasse a intenção. Uma avaliação mais 
detalhada poderia identificar que a ressalva da privatização das margens 
possibilitada somente aos clubes tornava distante a garantia dos 
imperativos colocados mais uma vez pelo arquiteto criador. 

Em 1987 o Governo do Distrito Federal elaborou projeto, que 
consistia no desmembramento do lote 2/16, no Setor de Clubes 
Esportivos Sul, contíguo ao Clube de Golfe. A partir daquela unidade 
foram criados lotes menores visando suprir a demanda crescente por 
áreas para clubes esportivos. Como a faixa de terra junto à orla do 
Lago Paranoá privilegiaria poucos lotes, optou-se por deixá-la aberta 
ao público, parcelando uma área entre a orla e os clubes, criando-se 
43 (quarenta e três) lotes destinados a atividades comerciais e de 
serviços ligados à diversão e ao lazer, 03 (três) Áreas Especiais e uma 
área para marina pública. Este trecho foi denominado de Centro de 
Lazer Beira Lago.  
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Figura 2.8 – Mapa do Projeto “Centro de Lazer Beira Lago” (1987) 

Por meio do projeto que criou o Centro de Lazer Beira Lago, 
admitiu-se formalmente o uso comercial na área da orla tombada, 
situando-o, inclusive, às margens do lago. 

 A justificativa para o Projeto Beira Lago, constante do 
Memorial Descritivo MDE 39/87, era de que deveria se “permitir  o 
acesso da população residente ou visitante à orla do Lago Paranoá, 
com uma visão diferente das áreas de lazer público existentes.” Para 
tanto, o projeto propunha a criação da Avenida Beira - Lago, nos 
moldes de uma Avenida Beira–Mar  ou Beira–Rio, embora numa 
escala menor, devido ao restrito espaço disponível e não privatizado 

da orla do lago, Com essa proposta procurava-se “equipar não 
somente o Setor, mas a cidade de Brasília, com mais um PONTO DE 
ENCONTRO voltado ao lazer  e ao turismo.” 

Como decorrência dos estudos e iniciativas do Governo do Distrito 
Federal para a preservação do Plano Piloto, foi editado o Decreto Distrital nº 
10.829 de 14/10/1987, regulamentando a Lei nº 3.761 de 13/04/1960 (Lei 
Santiago Dantas), no que se refere à preservação da concepção urbanística 
de Brasília, e tombando, na esfera distrital, o seu plano, com a determinação 
de suas escalas. Esse Decreto determina e conceitua  as escalas do plano 
urbanístico e  trata, em seu capítulo V, do que chamou de escala bucólica 
,dispondo em três artigos como se daria, a partir de então, a ocupação das 
áreas instituídas até aquele  momento. São eles: 

“Art. 9º - A escala bucólica, que confere a Brasília o caráter 
de cidade-parque, configurada em todas as áreas livres 
contíguas a terrenos atualmente edificados, ou 
institucionalmente previstos para edificação e destinados à 
preservação paisagística e ao lazer, será preservada 
observando-se as disposições dos artigos subseqüentes”. 

Art. 10º - São consideradas áreas non-aedificandi todos os 
terrenos contidos no perímetro descrito nos Parágrafos 1º 
e 2º do artigo 1º deste Decreto que não estejam edificados 
ou institucionalmente destinados à edificação, nos termos 
da legislação vigente, à exceção daqueles onde é prevista 
expansão predominantemente residencial em Brasília 
Revisitada. 

§ 1º - Nas áreas referidas no caput deste artigo onde 
prevalece a cobertura vegetal do cerrado nativo, esta será 
preservada e as demais serão arborizadas na forma de 
bosque, com particular ênfase no plantio de massas de 
araucária, no entorno direto da Praça dos Três Poderes. 
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§ 2º Nas áreas non-aedificandi poderão ser permitidas 
instalações públicas de pequeno porte que venham a ser 
consideradas necessárias, desde que aprovadas pelo 
CAUMA. 

Art. 11º - Será mantido o acesso público à orla do lago em 
todo seu perímetro, à exceção dos terrenos, inscritos em 
Cartório de Registro de Imóveis, com acesso privativo à 
água“. 

 

Pela terceira vez, o Governo do Distrito Federal, em legislação 
específica, determina o livre acesso à orla que já se encontrava quase que 
completamente privatizada. Até esse momento, as atividades permitidas 
na orla tombada eram, efetivamente, clubes, hotéis e algumas atividades 
institucionais mencionadas anteriormente. 

Em dezembro de 1987, na 11a Sessão do Comitê do 
Patrimônio Mundial, Brasília foi considerada sítio urbano de valor 
universal e inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 2.9 - Fotos exemplos de áreas verdes localizadas no entorno 

de proteção da Praça dos Três Poderes 
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Figura 2.10 – Orla na Década de 80 

 

 

Novos Lotes de Clubes 
(Desmembramento do Lt.2/16) 
 
Novo Parcelamento Lotes Comerciais 
(Centro de Lazer Beira Lago) 

Projetos na Orla na Década de 80 
Modificações introduzidas na SCE – PR 1/2 
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2.4 Década de 1990 

A década de 90 (noventa) foi marcada pela importante iniciativa do 
Governo do Distrito Federal em parceria com a sociedade, de elaboração 
de um projeto amplo para toda a área da orla, cuja contribuição maior foi a 
implantação de espaços públicos qualificados. 

O Trecho 2 Sul  continuou a sofrer alterações de parcelamento em 
decorrência dessa iniciativa do GDF de promover o aproveitamento do 
potencial turístico e econômico do Lago Paranoá consolidando essa sua 
vocação. 

Quadro 2.6 - Década de 90.   

Acréscimo de 
área a lotes 
existentes 

Criação de 
novos lotes 

Remembramento 
de lotes  

 

Alteração de 
uso de lotes 

Trecho Sul 
 

 Projeto Orla 
Polo 8 URB/ 
MDE 47/98 

  

 
Projeto Orla 
Polo 7 

Tr. 2 Lt.2/8 e Lt. 2/5 constituintes 
do novo Lote 2/8, URB/MDE 
51/86 (registrado em 90) 

 

Trecho Norte 

 Trecho Enseada 
Norte Polo 3 
Lotes 5 a 24 

URB/MDE 79/96 

Trecho Enseada Norte 1 Lote 1/11 
desmembrado em Lotes 1/11-A  e 
1/11-B 

 

Fonte: Arquivo SEDUH e Terracap 

Em 1990, no dia 14 de março, Brasília foi inscrita no livro de tombo 
do Ministério da Cultura do país. A preservação do conjunto urbanístico do 
Plano Piloto se baseia nas diretrizes contidas no Anteprojeto de Lei de 
Preservação do Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de Brasília e no 
Decreto no 10.829/87 do tombamento em nível distrital. Nesses 
documentos estão caracterizadas as “escalas” estruturadoras do tecido 
urbano: monumental, gregária, residencial e bucólica. Nessa última se 
insere a orla do lago.  

Em 1992, o órgão federal responsável pela preservação do 
conjunto urbanístico tombado, o antigo Instituto Brasileiro do Patrimônio 
Cultural – IBPC, atual Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural 
Nacional – IPHAN, da Secretaria de Cultura do Governo Federal, editou a 
Portaria nº 314, de 08/10/92. Seu conteúdo praticamente transcreveu o 
texto do Decreto Distrital nº10.829/87. A portaria recomendou que nas 
áreas onde prevalecesse a cobertura vegetal do cerrado nativo, esse 
deveria ser preservado e as demais áreas deveriam ser arborizadas em 
forma de bosque. De acordo com a portaria ficariam mantidos os critérios 
de ocupação em vigor à época do tombamento.  

Dessa forma, os terrenos destinados à recreação e ao esporte 
deveriam manter a cota máxima de coroamento de nove metros, à 
exceção de ginásios cobertos e dos lotes destinados a hotéis de turismo, 
onde nenhuma edificação poderia ultrapassar doze metros de altura. 

Em 1993, o Projeto Orla, relativo à qualificação e ao 
aproveitamento de áreas livres remanescentes, localizadas às margens do 
Lago Paranoá, foi concebido pelo Governo do Distrito Federal para 
propiciar  o seu melhor  aproveitamento turístico, econômico e cultural. O 
projeto definiu 11 (onze) pólos de atração destinados a atividades 
hoteleiras, culturais, comerciais, de entretenimento e esportes náuticos, e 
um calçadão de interligação entre esses. Os trechos que possuem uma 
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relação direta com a orla do lago tombada e, especificamente, com os 
Setores de Clubes Esportivos e os Setores de Hotéis de Turismo são os 
Pólos 2,3,4,5,6,7 e 8, que  serão considerados no presente estudo. 

 
Figura 2.11– Mapa do Projeto Orla (plano geral) 

Relatório de Atividades – Projeto Orla – 1998 

 

Conforme está disposto na memória técnica do Projeto Orla 
“sua proposta é fazer a articulação Cidade/Lago, tornando-o 

vivenciável através da qualificação dos seus espaços, possibilitando o 
acesso à orla do lago, democratizando, dessa forma o seu uso”. 

O objetivo do Projeto Orla, portanto, seria a maximização do 
potencial turístico, econômico e cultural da orla do lago, por meio do 
incentivo à instalação de empresas e serviços de âmbito turístico e 
cultural, em novas áreas de lazer para a população local e turistas. 
Dessa forma, a qualificação da área da orla proporcionaria a geração 
de empregos nesses setores, vindo ao encontro das diretrizes 
traçadas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT (Lei 
Complementar 17/97), cujo inciso VIII, art. 6º dispõe sobre a 
necessidade de consolidação da vocação de lazer, cultura e turismo 
do Lago Paranoá. 

O Pólo 2 – Complexo da Enseada - situa-se entre o Clube 
Almirante Alexandrino e o Clube da Aeronáutica, no Setor de Clubes 
Esportivos Norte Trecho 01(ver figura 2.6). É composto de áreas 
destinadas à construção de quatro hotéis, cujos lotes já criados 
anteriormente fazem parte do Setor de Hotéis de Turismo Norte. Esse 
pólo foi proposto no plano geral do Projeto Orla, entretanto necessita 
de desenvolvimento de seu projeto urbanístico. 

O Pólo 3 – Complexo Brasília Palace - é uma área de 
aproximadamente 60ha (sessenta hectares), situada entre o Clube da 
Imprensa e o Bosque dos Leões. Possui lotes para quatro hotéis, entre eles 
o Brasília Palace, primeiro hotel construído em Brasília, de autoria do 
arquiteto Lúcio Costa. Caracteriza-se, também, como pólo cultural, onde já 
existe o Museu de Arte de Brasília e a Concha Acústica que, associados aos 
futuros Pavilhões da Bienal de Arte, constituirão a Praça das Artes e o Parque 
Internacional das Esculturas.  
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Figura 2.12 – Pólo 3 – Complexo Brasília Palace 

Os Pólos 4, 5 e 6 previstos no plano geral, não tiveram 
detalhamento em projeto urbanístico e, portanto, ainda não foram 
implementados. O Pólo 4, caracterizado como Parque do Cerrado, 
foi proposto para garantir e valorizar a preservação de espécies 
nativas de cerrado existentes em extensa área nas imediações do 
Palácio do Jaburu. O Pólo 5 associa a atividade hoteleira, já prevista 
para os lotes situados entre o Clube das Nações (SCE/S Tr. 4 Lote 4/3 
) e a Academia de Tênis (SCE/S Tr 4 Lote 4/1B), com a implantação 
de marina pública, bares, restaurantes e comércio de pequeno porte. 
O Pólo 6 engloba a área descrita anteriormente, denominada Centro 
de Lazer Beira Lago, localizado junto ao acesso à terceira ponte 
(figura 2.8 ). 

O Pólo 7 é um espaço de 33,15 ha (trinta e três hectares e 
quinze ares) destinado ao Parque de Ciência e Tecnologia, , ainda 
sem projeto urbanístico, que deverá ter em seu programa: Museu de 
Ciência e Tecnologia Museu das Invenções, Museu do Século XX, 
Observatório Astronômico, Aquário e Shopping Tecnológico. 

O Pólo 8 – Centro Internacional e Cultural - é composto por 
dez lotes de aproximadamente 20.000 m², destinados a organismos 
internacionais e culturais. 

 

 
Figura 2.13 – Detalhe do Pólo 3 – Qualificação do espaço público 
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Figura 2.14 – Pólo 3 – Detalhe do calçadão da orla 

No caso dos pólos que tiveram desenvolvimento de projeto 
foram elaborados novas normas de edificação, uso e gabarito, 
compatíveis com as novas atividades propostas. Entretanto, alguns 
lotes criados anteriormente, que foram mantidos no projeto, ficaram 
fora das normas específicas, fato que vem dificultando a 
implementação das propostas. Há casos em que haverá necessidade 
de revisão das normas de forma a compatibilizar as diretrizes do 
Projeto Orla com os parâmetros de ocupação anteriormente 
estabelecidos. 
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Figura 2.15 Mapa de registro por décadas 
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Capítulo 3 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ORLA 
 
 
 

 

A caracterização geral da área tomou como ponto de 
partida o resultado das impressões obtidas em alguns percursos 
realizados pela equipe em toda a orla, bem como levantamentos de 
dados e pesquisas durante o processo de trabalho. A descrição da 
situação atual considerou aspectos urbanísticos entendidos como 
relevantes para a compreensão do processo de ocupação e 
desenvolvimento da área.  

O cruzamento dos dados do Sistema de Informações 
Georreferenciadas – SIG possibilitou a geração da maioria dos 
mapas deste trabalho. A aerofotogrametria, por meio da qual foi 
construída a base em meio digital, data de 1997. Em vista disso, 
agregaram-se à essa base os levantamentos topográficos recentes, 
realizados em pontos representativos ou críticos, como também o 
sistema foi complementado com outras informações obtidas da 
fotografia aérea realizada no ano de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Aspectos Físicos e Morfológicos 
 

Zoneamento e Setorização 
 

Segundo o zoneamento estabelecido pelo Decreto “N” nº 
596/67, grande parte da área da orla está classificada como Zona 
Verde de Proteção Paisagística e compreende setores com baixa 
densidade de ocupação e destinados, predominantemente, às 
atividades de recreação e lazer  da população, conforme previsto 
originalmente na proposta do arquiteto Lúcio Costa.  

Em sua maior  parte a área é definida por dois grandes 
setores legalmente enquadrados dentro da Zona Verde: - o Setor de 
Clubes Esportivos e o Setor de Hotéis de Turismo. Integram, ainda, 
a área da orla tombada os setores destinados à Presidência da 
República, à Universidade de Brasília, os setores residenciais (Setor 
de Mansões Isoladas e Vila Planalto) e algumas áreas de proteção 
paisagística e de preservação ambiental. (Ver Figura 3.1). Na parte 
sul, existem, ainda, os acampamentos pioneiros da Telebrasília e da 
Vila Saturnino de Brito. Os sete setores oficialmente constituídos  
encontram-se intercalados e distribuídos de forma aleatória no tecido 
urbano da orla.  
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 Assim, conforme a setorização oficial do Plano Piloto34, a 
orla tombada (margem oeste), sul e norte é formada pelos seguintes 
setores, apresentados no mapa constante da Figura 3.2: 

1. Setor de Clubes Esportivos Norte e Sul – SCE 
(Zona Verde) 

2. Setor de Hotéis de Turismo Norte – SHT (Zona 
Verde) 

3. Setor de Mansões Isoladas – SMI (Zona 
Residencial) 

4. Vila Planalto – VP (Zona Residencial) 

5. Universidade de Brasília – UnB (Zona Especial) 

6. Áreas com destinação especial: 

Área Verde de Proteção e Reserva – AVPR 
Setor Palácio Presidencial – SPP 
Área de Proteção da Vila Planalto – APVP 

7. Área de Relevante Interesse Ecológico do 
Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo – 
ARIE (Zona Especial) 

 
• Áreas com destinação especial 

 
Conforme se depreende da Figura 3.2, na área da orla, as 

áreas destinadas à Presidência da República interrompem a unidade 
da orla, não apenas por estar no “meio”, mas sobretudo por 
apresentar grandes extensões de vegetação de cerrado cercadas, 

                                                           
34 atualmente são regidos pela Planta URB 89/89, aprovada pelo Decreto 11.297 de 14-11-88. 
 

com pouca acessibilidade e quase nenhuma edificação. As áreas da 
Presidência e da Vice-Presidência são protegidas por essas grandes 
áreas livres que garantem a manutenção das visuais da Praça dos Três 
Poderes. Conforme disposto no documento Brasília 57/85, “o 
deslocamento da cidade para mais perto do lago, sugerido por Sir 
William Holford35, decorreu, de sua justificada preocupação com as 
pressões que anteviu no sentido de uma futura ocupação indevida da 
extensa área vazia entre a Praça dos Três Poderes e a orla. Assim, além 
do terrapleno triangular  que define a Praça era previsto apenas o cerrado 
nativo.”36 Fica clara a determinação da ocupação rarefeita e do 
predomínio do verde, caracterizando a escala bucólica. 

• Áreas residenciais na Orla 

1. Setor de Mansões Isoladas Norte – SMI/Norte Situado 
na área norte da orla tombada, esse setor é 
constituído por grandes lotes isolados, destinados à 
habitação unifamiliar e sem acesso direto às margens 
do lago, apesar de sua proximidade a ele. Foi criado 
em 1967 pelo projeto SMI- Norte – PR 2/1. 
Atualmente, dos dezessete lotes criados, somente 
seis podem ser considerados efetivamente 
ocupados, ou seja, utilizados como moradia. Dos 
onze lotes restantes, seis deles apresentam apenas 
um tipo de cercamento com edificações precárias e 
de pequeno porte e cinco permanecem 
desocupados sem nenhum tipo de cercamento. Os 
lotes são pouco identificáveis na paisagem já que 
essa apresenta as mesmas características físicas, 

                                                           
35 Arquiteto inglês membro do júri do concurso para o plano de Brasília. 
36 Brasília - 57/85; do plano piloto ao Plano Piloto. Brasília, Terracap, 1985. 
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tanto externas quanto internamente aos lotes. Não há 
cercamento dos lotes com muros cegos e a 
vegetação das áreas públicas contíguas encontra-se 
desqualificada e com manutenção precária.  

2. Áreas Originárias de Acampamentos Pioneiros – 
Integram, ainda, a orla oeste três acampamentos 
pioneiros que, na época da construção da capital, 
funcionavam como canteiro de obras das firmas 
construtoras. A Vila Planalto, atualmente tombada e 
protegida pela legislação de preservação do 
Patrimônio Cultural do Distrito Federal, (Decretos nos 
11.079, 11.080 de 21.04.88 e 11.104 de 12.05.88), os 
Acampamentos Saturnino de Brito e Vila Telebrasília, 
que se encontram em situação irregular de ocupação, 
em virtude de problemas ambientais, fundiários e de 
incompatibilidade com o tombamento. Os dois últimos 
não possuem situação fundiária definida e, por isso, 
são tratados como ocupações irregulares, embora 
datem dos primeiros tempos de Brasília. 

A Vila Planalto, próxima à via L4 Norte e distante das 
margens do Lago Paranoá, encontra-se em estágio 
avançado de consolidação e transformação de suas 
características originais que serviram de 
embasamento para sua preservação, entre elas as 
habitações unifamiliares construídas em madeira. 
Ocorre que muitas dessas habitações foram 
substituídas por edificações em alvenaria, 
acarretando perda do caráter bucólico da paisagem 
da área. O núcleo sofre pressões para o 
adensamento, com crescimento em altura e invasões 

nas áreas públicas, sendo preocupante a pressão 
para ocupação da Área de Tutela que foi proposta 
como uma faixa verde que garantisse a proteção 
paisagística das visuais entre o Palácio da Alvorada e 
a Praça dos Três Poderes. 

O Acampamento Saturnino de Brito, bem  próximo à 
via L4 Sul, às margens do lago, situa-se entre a 
Estação de Tratamento de Esgoto Sul – ETE 
Sul/CAESB e o acesso à Ponte Presidente Médici. 
Trata-se de um pequeno conjunto de habitações 
unifamiliares, de difícil identificação visual devido à 
densa vegetação que o encobre, mas que guarda 
ainda características arquitetônicas originais.  

O Acampamento da Telebrasília, também na parte 
sul da orla oeste, situa-se entre a Estação de 
Tratamento de Esgoto Sul – ETE Sul/CAESB e a 
Área de Relevante Interesse Ecológico do 
Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo – 
ARIE.  Esse núcleo pioneiro foi implantado em 
1956 para moradia dos trabalhadores da 
Construtora Camargo Corrêa. No momento de 
sua implantação, houve a renovação de toda a 
cobertura vegetal e da execução de uma série de 
movimentos de terra, prática comum das obras 
realizadas na capital. Posteriormente, em 1963 a 
área foi adquirida pelo Departamento Telefônico 
Urbano Interurbano (DTUI) e os servidores da 
Concessionária de Telefonia do Distrito Federal – 
COTELB ocuparam o núcleo residencial 
denominando-o Acampamento da Telebrasília. A 
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ocupação da vila caracterizou-se por um sistema de 
lotes de grandes dimensões, habitações de madeira 
e algumas chácaras, com cultivo de árvores frutíferas 
e a criação de animais domésticos. Em decorrência 
da proximidade com áreas de preservação ambiental, 
aliada a questões urbanísticas, o Governo do Distrito 
Federal, por algumas vezes, empreendeu iniciativas 
para a desocupação da área, mas sempre encontrou 
resistência por parte dos moradores que, de forma 
organizada, vem pleiteando, nos últimos vinte e cinco 
anos, junto às instâncias governamentais, a fixação 
desse núcleo urbano. A primeira iniciativa do GDF, 
ocorrida entre as décadas de 60 e 70, transferiu parte 
da população para as cidades satélites já existentes, 
mas com permanência de parte da população no 
local, o acampamento voltou a crescer. Outra 
iniciativa ocorreu no final dos anos 80, em 
decorrência da criação da ARIE do Santuário de Vida 
Silvestre do Riacho Fundo e da necessidade de 
manutenção do habitat de diversos animais silvestres, 
houve a tentativa de transferência da população do 
acampamento para o Setor habitacional Riacho 
Fundo I. Novamente não houve o êxito almejado e a 
permanência de moradores resistentes favoreceu o 
crescimento desordenado com a instalação de novas 
invasões. Atualmente a área encontra-se com um 
pequeno núcleo remanescente de traçado original, 
ao qual se agregam inúmeras moradias em estado 
precário e com ausência de infra-estrutura urbana 
básica.  

• Área de Proteção Ambiental 

A Área de Relevante Interesse Ecológico do Santuário de 
Vida Silvestre do Riacho Fundo – ARIE III, definida conforme Projeto 
URB/MDE 160/92, limita-se ao sul com o Acampamento da 
Telebrasília e estende-se até as margens do Lago Paranoá. Essa 
importante unidade de interesse ambiental foi  criada por meio do 
Decreto nº 11.138, de 16 de junho de 1988 e abrange uma área  de 
480 ha ( quatrocentos e oitenta hectares ),compreendendo parte de 
área pertencente anteriormente ao Jardim Zoológico. Por ser uma 
área brejosa, constitui-se em excelente refúgio para as aves, para a 
fauna aquática e para os pássaros que, ao migrarem do Norte para 
o Sul, e vice-versa, encontram ali o abrigo e o alimento para o 
restabelecimento das energias necessárias às suas jornadas. 

Caracterização urbanística 

Considerando a diversidade dos setores descritos 
anteriormente, a pesquisa particularizada para a sistematização dos 
dados e, conseqüentemente, o cruzamento desses no processo da 
análise urbanística, foi realizada no universo dos Setores de Clubes 
Esportivos Sul e Norte e de Hotéis de Turismo Norte, uma vez que 
esses setores, para efeito de comparação de dados, apresentam 
características semelhantes e ocupam grande parte da área de 
estudo. É claro que os demais setores foram considerados para 
efeito da caracterização geral da orla, uma vez que há interfaces 
entre todos eles, do ponto de vista urbanístico, ambiental, fundiário e 
da preservação histórica.  
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As áreas residenciais , pelos aspectos expostos, carecem de 
análise específica, a partir de levantamentos e procedimentos mais 
complexos. Do mesmo modo, as áreas com destinação especial (SPP, 
AVPP e AVPR), bem como a UnB e a ARIE – Riacho Fundo, apresentam 
características, legislação e forma de gestão específica. 

O Quadro 3.1 a seguir demostra o quantitativo de lotes por 
setores, encontrando-se em negrito o universo de lotes objeto da 
análise urbanística que será apresentada neste capítulo. 

 
Figura 3.1 – Vista aérea de um trecho da orla 

 

Quadro 3.1 – Quantitativo de lotes por setor 

Setor Localização 
Nº de 
lotes 

Sub total 
Total de 
lotes 

SCEN 

Trecho Enseada (N1/N2) 28 

44 

218 

Trecho Norte 12 
Áreas Especiais 
(IBDF, Telebrás, 
CAESB,DNPVN) 

04 

SCES 

Trecho 1 10 

153 

Trecho 2 60 
Trecho 2/ Beira Lago 46 
Trecho 3 10 
Trecho 3/ Pólo 8 12 
Trecho 4 08 
Trecho inicial ( URB 60/86) 06 
Pólo2 01 

SHTN 
Trecho 1 04 

21 
Trecho 2 17 

SMI  17 17 17 
Vila  
Planalto 

  
1.020 1020 

SPP 
  01 área 

02 lotes 
 

ARIE do  
Riacho 
Fundo 

  
01 área 

 

UnB   01 área  
Áreas  
Verdes 
de 
Proteção 

  

03 áreas 

 

TOTAL  1.255 

Fonte: SUDUR/SEDUH - 2003 
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Figura 3.2- Mapa de Setorização 
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Figura 3.3 - Mapa de Endereçamento por Trechos 
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Vegetação 

O início da construção de Brasília foi marcado pelas grandes 
obras de terraplanagem e pelo desmatamento da vegetação nativa, 
método adotado para erguer em tempo recorde, a estrutura viária 
definidora do Plano Piloto e os seus principais edifícios.37  Essa forma 
de ocupação acarretou uma intensiva substituição da vegetação nativa 
por plantios exóticos de árvores e gramados.  

A orla do lago foi, inicialmente, poupada dessa ação 
devastadora, entretanto, aos poucos, no seu processo de ocupação 
houve o desmatamento da vegetação nativa e, atualmente, 
predominam as áreas verdes de vegetação exótica, com finalidade 
paisagística. Em alguns pontos da orla podem-se perceber 
fragmentos remanescentes de cerrado, campo sujo e mata de 
galeria, porém, já com visíveis marcas de desgaste e desfiguração.38 

 

Figura 3.4 – Exemplo de cobertura vegetal na orla  do Lago Paranoá. 

                                                           
37  OLHARES SOBRE O LAGO – Texto: Sustentabilidade Ameaçada – Pedro Braga Netto 
38  OLHARES SOBRE O LAGO – Texto: Sustentabilidade Ameaçada – Pedro Braga Netto 

 

 

Figura 3.5 – Exemplo de cobertura  vegetal  margeando a Avenida L 4 – Norte. 

Portanto, podem ainda ser identificadas na orla do lago 
áreas que preservam a vegetação nativa. Essas são encontradas 
nos desembocadouros dos tributários, que exibem as matas ciliares; 
nas encostas no caminho da barragem, divisoras do Lago Norte e 
do Lago Sul, com o cerrado emoldurando a Ermida Dom Bosco, 
área transformada em Parque Ecológico; na extensa área da 
Universidade de Brasília, margeando o lago e próximo ao Centro 
Olímpico; bem como em algumas áreas isoladas ou matas de galeria 
remanescentes, nas quais podem ser vistos exemplares de buritis. 
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Ao longo da via L4, em sua margem leste, voltada para a 
orla tombada, não se observa sua apropriação com usos, enquanto 
na margem oposta, voltada para a Zona Funcional Administrativa, 
onde se localiza o Setor Administrativo Federal, pode-se visualizar 
grandes construções guardando um distanciamento da via. A 
vegetação do cerrado predomina nos espaços livres laterais à via. 
Na margem leste, observa-se uma faixa de vegetação mantida baixa 
rasteira. Logo após esta faixa observa-se arborização de médio e 
grande porte sem nenhuma edificação. Ao longo de toda a extensão 
da Via L4 são raros os pontos onde pode-se visualizar o lago, 
mesmo que distante, principalmente onde a via se afasta das 
margens. Com a duplicação recente da Avenida das Nações (Via 
L4), em conjunto com o novo sistema viário implantado em 
decorrência da construção da Ponte JK, grande quantidade da 
vegetação remanescente do cerrado foi retirada, estando sendo 
recomposta a cobertura vegetal da área. 

 
Figura 3.6 – Exemplos de cobertura vegetal margeando a Av. L4 

       

Figura 3.7– Exemplos de cobertura vegetal margeando a Av. L4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 – vista aérea da cobertura vegetal de um trecho da orla 
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3.2 Aspectos Urbanísticos 
 
Acessibilidade 
 

A orla oeste tem o seu único acesso terrestre pela Via L4. 
Alguns lotes são acessados diretamente por essa via, naqueles 
pontos onde ela  se aproxima das margens do lago, quais sejam, no 
Trecho 1 do SCE/S, no Trecho Enseada Norte 2 e no Trecho Norte 
do SCE/N.  Todos os demais lotes têm acesso pelas duas únicas 
vias coletoras existentes que se ligam à via L4 e adentram, uma  no 
Setor de Clubes Esportivos Sul e outra no Setor de Clubes 
Esportivos Norte. Ao longo dessas vias coletoras pode-se visualizar 
o lago, apenas em alguns de seus pontos, principalmente onde as 
cercas vivas existentes nas divisas dos lotes não atingem alturas 
elevadas ou nos pontos onde  a declividade do solo na direção do 
lago é acentuada.  (Ver mapa de hierarquia viária - Figura 3.10). 

No desenho urbano proposto para a orla oeste, 
consubstanciado nas plantas registradas em cartório, foram 
previstas algumas vias locais entre lotes, de forma a permitir o 
acesso à orla. Entretanto, em determinados trechos há avanços de 
cercamentos além dos seus limites, acarretando a obstrução desses 
poucos acessos às margens do lago. Nos raros casos em que as 
vias são respeitadas, essas se encontram desprovidas de 
pavimentação, iluminação e tratamento paisagístico. O lote ocupado 
pela Universidade de Brasília – UnB, é um dos poucos não 
cercados, onde se tem a possibilidade de um franco acesso ao lago. 
As demais possibilidades de acesso ao lago devem-se, 
fundamentalmente, à ausência de cercamento e ocupação dos 
lotes, mas esses espaços não têm tratamento adequado para 
facilitar  o acesso da população às margens. 

 

 

 
Figura 3.9 – Acessos precários, livres ou impedidos 
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Figura 3.10 – Mapa de Hierarquia Viária 
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As recentes intervenções viárias resultantes da implantação 
da Ponte JK e sua ligação à Via L4 promoveram importantes 
alterações na hierarquia do sistema viário anterior, sugerindo novos 
fluxos de entrada e saída na área da orla.  

 

 
Figura 3.11 – Sistema viário de acesso à Ponte JK 

Outro fator importante na análise quanto ao desempenho da 
acessibilidade da orla e sua apropriação pela população em geral é 
a verificação do planejamento do transporte público para a área.  

A orla é servida por oito linhas de transporte coletivo com 
saídas sempre da rodoviária central do Plano Piloto, dirigindo-se à 
área por meio da via L4 sul e norte.  

 

 

Figura 3.12 – Linhas de ônibus na orla 
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A parte norte é atendida por seis das oito linhas, sendo que 
as outras duas atendem exclusivamente à parte sul. As linhas que 
atendem cada parte são independentes, ou seja, as linhas que 
atendem a parte sul não circulam pela parte norte e vice-versa. O 
usuário é obrigado, dessa forma, a dirigir-se à rodoviária central 
sempre que quiser acessar ambas as partes da orla. A parte norte é 
servida por maior número de linhas, cujos percursos passam pela 
W3 norte e L2 norte, além da própria L4 norte. A presença da 
Universidade de Brasília e da Vila Planalto, cada uma delas servida 
por duas linhas de transporte coletivo, proporcionam um maior 
atendimento aos clubes e demais partes lindeiras à orla do lago. Das 
seis linhas que atendem a parte norte, apenas uma não tem horários 
nos finais de semana. Das seis linhas que atendem a orla norte 
quatro delas apresentam horários regulares ao longo de todo o dia, 
em intervalos de trinta minutos. Essas quatro linhas estão 
direcionadas ao atendimento da UnB, Vila Planalto, Palácio da 
Alvorada, e apenas uma atende à Avenida das Nações (L4 Norte). 
Observa-se que o atendimento aos clubes não é o objetivo principal 
das linhas que circulam na parte norte, essas linhas estão 
direcionadas para o atendimento dos usuários dos setores vizinhos.  
Ressalte-se a linha que atende ao Palácio da Alvorada, cujos 
horários, em intervalos de vinte minutos, denotam a importância 
dada ao ponto turístico atendendo também à demanda gerada pela 
Vila Planalto. 

As duas únicas linhas que atendem à parte sul passam pela 
via interna coletora, percorrendo os trechos mais centrais e situados 
longe da via L4 Sul. Apenas a linha denominada 0.103 tem horários 
regulares nos dias de semana, a cada trinta minutos, durante todo o 
dia. Essa linha também é a única que tem horários, de hora em hora, 

 

nos finais de semana. A outra linha que atende à parte sul, 
denominada 103.2, com saída da rodoviária de hora em hora, tem 
seus horários intercalados com os da primeira linha mencionada. 
Nenhuma das duas linhas, apesar de circularem pela W3 sul, passam 
pela Via L2 sul, deixando uma extensa área de moradores do Plano Piloto 
sem acesso ao transporte coletivo para a área da orla.  
 
 

 
 
Figura 3.13 – Transporte público na Via L4 Norte atendendo principalmente 

à UnB. 
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Situação do parcelamento geral da orla 

 
• Situação de ocupação dos lotes e espaços públicos 
 

A orla estudada (margem oeste) tem, aproximadamente, 
área total de 176 ha (cento e setenta e seis hectares), que 
corresponde a 16% (dezesseis por cento) da área total tombada, 
perfazendo 34 km (trinta e quatro quilômetros) de extensão, do total 
de 55 km (cinqüenta e cinco quilômetros) do perímetro total 
tombado.  A área apresenta-se com cerca de 65% (sessenta e cinco 
por cento) de sua área total parcelada em unidades imobiliárias já 
alienadas39, cuja distribuição por setor encontra-se conforme 
apresentado no Quadro 3.2 a seguir. 

O mapa de situação de ocupação dos lotes integrantes dos 
parcelamentos registrados em cartório, apresentado na Figura 3.15, 
demonstra que os setores na orla do lago, de modo geral, 
encontram-se constituídos de fato, tendo em vista que a proporção 
de lotes edificados é de, aproximadamente, 50% (cinqüenta por 
cento), ou seja, do total de 218 (duzentos e dezoito) lotes dos 
setores estudados, 110 (cento e dez) lotes têm edificação. Os 
quadros 3.3 e 3.4, discriminam o quantitativo de lotes edificados e 
vazios por  setor e, demonstram que o Setor  de Clubes Esportivos 
Norte, é o que se apresenta relativamente mais constituído no que 
se refere à ocupação dos lotes. Entretanto, deve-se considerar o fato 
desse setor apresentar menor número de unidades imobiliárias e 
possuir grandes áreas destinadas a órgãos institucionais (UnB, 
Telebrás, Ibama, Caesb ). 

                                                           
39 Alienação: transferência de domínio ou propriedade de imóveis a terceiros, podendo ser por meio de licitação 
pública ou por simples repasse (no caso de órgãos ou entidades públicas). 
 

Quadro 3.2 – Percentuais de áreas parceladas por trecho 

Setor % Parcelamento 

SCE/S 65 

SCE/N Trecho 1 46 

SCE/N Trecho 2 46 

SCE/N Trecho 3 65 

SHT/N Trecho 1 83 

SHT/N Trecho 2 65 

Setor Palácio Presidencial 37 

SMI 37 

ARIE Riacho Fundo 9 

Áreas da Presidência 9 

Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG.  
DIPRE/SUDUR/SEDUH/GDF – 2002 
 

Do Quadro 3.2 anterior observa-se que os setores às 
margens do lago (SCES, SCEN e SHTN) são os que apresentam 
menor disponibilidade de áreas livres delimitadas no projeto de 
parcelamento geral da orla. As maiores áreas livres apresentam-se 
como grandes áreas verdes destinadas à preservação paisagística, 
localizadas no entorno à Presidência da República. Essas áreas 
apresentam-se sem nenhum tratamento paisagístico, não são 
utilizadas pela população e não recebem manutenção por parte do 
poder público em toda a sua extensão. À exceção do Pólo 3, que 
recebeu tratamento paisagístico quando de sua implantação, como 
também o Trecho 3 do SCES, onde se localizam os lotes circulares, 
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nos demais setores da orla não se constata a existência de grandes 
áreas livres em escala adequada  à constituição de espaços 
públicos qualificados para possibilitar a agregação de pessoas. 

 

 
Figura 3.14 - Áreas livres destinadas  a proteção e reserva paisagística . 

 

 

 

 

 

Quadro 3.3 – Situação de ocupação dos lotes 

Situação Nº Lotes Percentual (%) 

Edificados 110 50,46 

Vazios 98 44,95 

Vazios < 70m2 10 4,59 

Total 218 100,00 

 

Localidade Lotes Edificados Percentual (%) 

SCEN 29 em 44 65,91 

SCES 73 em 153 47,71 

SHTN 68 em 21 38,08 

Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG.  
DIPRE/SUDUR/SEDUH/GDF – 2002 
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Figura 3.15 – Mapa de Situação de Ocupação dos Lotes 
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Quanto à situação de ocupação das margens do lago, o quadro 
a seguir demonstra a situação de privatização das áreas públicas 
lindeiras aos lotes, considerando-se o cercamento existente: 

 

 
 

Quadro 3.4 – Metragem linear de áreas públicas agregadas aos lotes

Setor/Trecho Total de 
metragem linear 

(m) 

Metragem de áreas 
públicas em projeto 

(m) 

Percentual (%)  
de área pública 

linear  

Metragem linear de área 
pública privatizada 

(m) 

Percentual (%) 
de área pública 
linear privatizada  

SCE/S Trecho 1 3.129,02 1.144,85 36 458,33 40,0 

SCE/S Trecho 2 5.727,67 1.591,47 28 125.15 7,80 
SCE/S Trecho 3* - - - - - 

SCE/S Trecho 4 2.410,87 242,00 10 40,02 16,50 
SHT/N e 
SCE/N Trecho 1 

3.324,40 1.335,40 40 121,55 9,10 

SCE/N - Trecho Enseada 
Norte 2 e Trecho Norte e UNB 

9.867,87 1.955,87 20 312,46 16,00 

Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG. Dipre /Sudur /Seduh /GDF – 2002 – * Trecho distante das margens do lago, que apresenta grandes lotes de forma circular.  
 
Pelos dados acima, observa-se que: 

1. O Trecho 1 do SCES, apesar de ter projeto que define 
um maior percentual de áreas públicas lineares 
contíguas ao lago, o que poderia permitir o acesso 
franco às margens, têm grande incidência de 
privatização dessas áreas públicas, em virtude do 
avanço dos cercamentos dos lotes de clubes. 

2. O SHTN também apresenta grande índice de áreas públicas 
previstas em projeto, entretanto, não apresenta incidência 
significativa de privatização das margens do lago. 

 

3. Os demais setores que margeiam o lago não apresentaram, 
em seus projetos,  grande percentual de áreas públicas, e 
mesmo as poucas áreas existentes apresentam-se 
privatizadas. 

4. A maior parte da orla do lago, na parte norte, apresenta um 
percentual reduzido de áreas públicas definidas em projeto, 
sendo que essas também têm uma grande incidência de 
privatização. 
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5. O Trecho 3 do SCES, de modo geral, não apresenta 
ocupação  de áreas públicas lindeiras  aos lotes, e é 
onde comparece maior quantidade de áreas livres em 
escala propícia à constituição de ambientes 
qualificados para a utilização pública. 

 

Figura 3.16 – Exemplo de áreas livres no Trecho 3 do SCES 

O mapa constante da Figura 3.18 apresenta lotes onde 
foram identificadas as invasões de áreas públicas mais significativas, 
resultado de edificações nas áreas verdes contíguas aos lotes ou 
sua privatização com cercas e estacionamentos. Sua maior 
incidência foi registrada nos Trechos 1 e 4  do SCES, no Trecho Enseada 
Norte 1 do SCEN  e, em menor grau, no Trecho 2  do SCES.  

Em geral, as áreas verdes são incorporadas aos lotes por 
meio de cercamentos com alambrados e cercas-vivas, entretanto, 
são poucas as edificações nessas áreas, existindo alguns casos de 
impermeabilização de trechos com revestimentos em pisos 
intertravados, utilizados como estacionamentos de veículos. 

 

 

Figura 3.17 – Avanços de cercamentos em áreas públicas. 
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 Figura 3.18 - Mapa de Lotes com Invasões de  

Áreas Públicas. 
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• Situação fundiária 

Quanto à dominialidade dos imóveis, do total de 218 
(duzentos e dezoito) unidades imobiliárias localizadas nos setores 
SCEN, SCES  e SHTN,  apenas 48 (quarenta e oito) dessas, 
representando o percentual de 22% (vinte e dois por cento), 
encontram-se na propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - 
Terracap. Conforme se constata do mapa de situação fundiária à 
Figura 3.19, essas áreas localizam-se nos trechos do parcelamento 
recente do Pólo 8 - Projeto Orla - SCES, do Trecho 3 do SCES e do 
Pólo 3 do SCEN. Alguns poucos lotes do Pólo 8, ainda de 
propriedade da Terracap, foram repassados a entidades ligadas a 
organismos internacionais, na forma de concessão de direito real de 
uso38. As unidades do Pólo 3, também de propriedade da Terracap, 
têm sido regularmente colocadas à venda por meio de licitação 
pública, no entanto, as licitações não têm tido muito êxito.39 

O Quadro 4 a seguir detalha os quantitativos de lotes e 
respectivas condições de dominialidade, demonstrando que em 
torno de 55% (cinqüenta e cinco por cento) dos lotes da área de 
estudo, destinados às atividades de lazer, recreação, esporte e 
cultura, encontram-se alienados. 

 

 

 

 

                                                           
38 Contrato que permite à administração pública, transferir a utilização, remunerada ou gratuita, de terreno público 
ao particular, como direito real resolúvel, isto é, com duração limitada, para fins específicos de urbanização, 
industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra forma de exploração de interesse social 
39  Reportagem do jornal Gazeta Mercantil de Julho/2002. 

Quadro 3.5 – Dominialidade dos imóveis da área de estudo 

Condição No de Lotes Percentual (%) 

Alienado 121 55,50 

Terracap 47 21,56 

Doado 45 20,64 

Penhorado 05 2,30 

total 218 100,00 

Fonte: TERRACAP/2003 

As doações de imóveis a entidades filantrópicas eram 
realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital – 
Novacap, como forma de incentivo à constituição de clubes sociais 
e associações ligadas a esportes, lazer e cultura e, desse modo, a 
área seria constituída para o desfrute dos funcionários públicos 
transferidos do Rio de Janeiro para a nova capital. 

Esse processo foi mais intenso nas décadas de sessenta e 
setenta e, a partir da vigência da Lei Federal de Licitações Públicas 
(Lei nº 8.666 de 21/06/93), os imóveis passaram a ser  
comercializados pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap 
ou disponibilizados por meio de contratos de concessão de direito 
real de uso formalizados entre o poder público e entidades  de 
domínio privado.  
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Observa-se que algumas unidades, principalmente aquelas 
destinadas a clubes e associações esportivas, instaladas nos 
primeiros anos da cidade, permanecem na propriedade de seus 
donatários originais. Nos últimos anos, alguns lotes doados naquela 
época passaram a ser objeto de alienação pela Terracap, ora por 
venda direta ora por licitação.  Esse fato vem ocorrendo em virtude 
do não cumprimento, por parte de algumas entidades  esportivas e 
recreativas, às condições impostas pela Terracap por ocasião da 
doação dos imóveis, ocasionando a retomada desses pelo poder 
público. 40 

Quadro 3.6 – Quantitativo de lotes doados por década 

Lotes doados inseridos na área da orla do Lago Paranoá 

Década SCE Sul SCE norte SHTN 

Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr. 
En.1 

Tr. 
En.2 

Tr. 
Norte 

Tr.2 

60 - - 3 2 4 - - - 

70 1 3 1 - 5 1 4 - 

80 3 5 5 - 1 1 3 - 

90 - 1 - - - - - 2 

total de 
lotes 
doados 

45 lotes (20,5% dos lotes dos setores Setor de Clubes 
Esportivos e Setor de Hotéis de Turismo) 

Fonte: Cadastro TERRACAP – 2003 

                                                           
40 Dados obtidos por fontes verbais do setor imobiliário da Terracap 

No quadro 3.7 constam quais as entidades originalmente 
donatárias que ainda detém a propriedade do lote. No Trecho 3 do SCES 
é significativa a permanência de entidades filantrópicas originalmente 
donatárias.  

 

Quadro 3.7 – Lotes doados até 1967 

Lote Donatário Original 

SCE/S Trecho 2 Lote 2 Cota Mil Iate Clube 

SCE/S Trecho 2 Lote 3 Associação dos Servidores Civis do 
Brasil 

SCE/S Trecho 2 Lote 5 Associação Atlética Banco do Brasil 

SCE/S Trecho 2 Lote 6 Clube Naval 

SCE/S Trecho 3 Lote 1 Federação das Bandeirantes do Brasil 

SCE/S Trecho 3 Lote 4 Sociedade Pestalozzi de Brasília 

SCE/S Trecho 3 Lote 5 Toy Clube de Brasília 

SCE/S Trecho 3 Lote 6 Rotary Clube de Brasília 

SCE/S Trecho 4 Lote 2A  e 2B Clube de Caça e Pesca de Brasília 

 Fonte: Seção de Cadastro da Novacap – 1967 
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Figura 3.19 - Mapa de Situação  Fundiária 
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• Usos e atividades 

Os usos e atividades permitidas para a maior parte das 
unidades imobiliárias previstas nos parcelamentos da orla estão 
consubstanciadas no antigo Decreto ‘N’ nº 596 de 08/03/67, que 
aprovou o primeiro Código de Obras e Edificações de Brasília, e em 
Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB, elaboradas e 
aprovadas nas décadas de 80 (oitenta) e 90 (noventa).   

O Artigo 57 do Decreto acima citado dispõe: 
“Art. 57 – O Setor de Clubes Esportivos Norte, 
Setor de Clubes Esportivos Sul e Setor de 
Clubes Esportivos e Estádios compreendem os 
lotes destinados à construção de sedes sociais e 
a instalações relacionadas com a prática de 
esportes de clubes e sociedades esportivas”. 

O Artigo 58 do mesmo Decreto dispõe: 
“Art. 58 – O Setor de Hotéis de Turismo Norte e 
o Setor de Hotéis de Turismo Sul compreendem 
os lotes destinados à construção de hotéis de 
turismo, que, por suas características, utilizam 
grandes áreas livres, e se localizam próximos ao 
lago artificial”. 

E, ainda, o Artigo 59 dispõe: 
“Art. 59 – As Áreas Verdes de Proteção e 
Reserva compreendem todas as áreas verdes 
situadas dentro do perímetro urbano, de usos 
não discriminados neste capítulo. Terão uso 
estabelecido e controlado pelo Município, 
através de seus órgãos competentes”. 

Conforme foi mostrado no capítulo 2, os usos atualmente 
existentes na área da orla foram sendo definidos, paulatinamente, à 
medida em que os projetos eram elaborados. No processo de 
ocupação eram identificadas as atividades complementares 
necessárias para o desempenho satisfatório da atividade principal de 
recreação e lazer para a orla do lago, explicitada no Relatório do 
Plano Piloto do arquiteto Lúcio Costa.  

Assim, foram permitidos na orla os usos institucional ou coletivo, 
comercial/prestação de serviços e, pontualmente, o residencial. O uso 
residencial, originalmente previsto de forma ínfima apenas no Setor de 
Mansões Internas, foi posteriormente ampliado em virtude da 
regularização fundiária da Vila Planalto, por motivos de interesse público. 
O uso residencial comparece, ainda, irregularmente nas Chácaras 
Saturnino de Brito e na Vila Telebrasília, que carecem, ainda, de avaliação 
mais aprofundada quanto à sua permanência no local. 

À exceção do uso residencial, que ocorre de forma localizada na 
área da orla norte e sul, os outros dois usos estão distribuídos em toda a 
área, com suas atividades quase sempre voltadas para o lazer/ diversão. 

Conforme se constata do mapa de usos constante da Figura 
3.20, são permitidos na área da orla os seguintes usos e atividades: 

1. Institucionais ou coletivos com atividades de 
recreação, lazer e diversão, tais como clubes, 
cinemas, academias de esporte, boates, 
danceterias/discotecas, salão de recepção/festas, 
marinas.  

2. Institucionais ou coletivos, tais como organismos 
internacionais, órgãos públicos. 
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3. Institucionais ou coletivos voltadas à cultura, tais 
como casa de espetáculos, teatros, galerias de arte, 
museus. 

4. Institucionais ou coletivos voltadas à educação 
complementar, tais como centros de treinamento, 
ensino não seriado, ensino superior. 

5. Prestação de serviços de hospedagem, tais 
como hotéis, apart-hotéis e flats. 

6. Comerciais ou de prestação de serviços de 
apoio à atividade principal de lazer, tais como 
bares, restaurantes, churrascaria, lojas, postos 
de abastecimento de combustível. 

Como dito anteriormente, o uso residencial unifamiliar está 
legalmente previsto de forma pontual, no Setor de Mansões Isoladas 
– SMI e na Vila Planalto, entretanto, existem atividades, classificadas 
no uso comercial, mas que se caracterizam, de fato, como uso 
residencial coletivo, que são os ‘apart-hotéis’ e ‘flat-serviços’.  

O Quadro 3.8 a seguir demonstra que os lotes concebidos 
com o uso institucional ou coletivo para atividades de lazer, 
destinados a clubes e entidades esportivas representam cerca de 
47% (quarenta e sete por cento) do total de unidades imobiliárias 
definidas na orla oeste. São em número de 102 (cento e dois) do 
total de 218 (duzentos e dezoito) lotes dos setores da orla que foram 
objeto da sistematização e cruzamento de dados. Os lotes 
concebidos com o uso comercial para atividades de hotéis são em 
número de 9 (nove), incluindo os lotes que permitem apart-hotéis. 

 

Quadro 3.8 – Destinação e quantitativos  de lotes das áreas estudadas  

Usos Atividades No de 
lotes 

Total 
lotes/uso 

Institucional (Clubes) Entidades esportivas  102 102 (46,58%) 

Comercial Comercial 48 

72 (32,88%) 

Bares, Restaurantes, drive-in 09 
Boates, restaurantes, lojas 11 
Restaurantes 02 
Shopping 01 
Drugstore 01 

Prestação de 
serviços (hotel) Hotel de turismo 09 09 (4,11%) 

Institucional Organismos internacionais 10 10 (4,57%) 

Institucional 
(cultural)  

Camarins 01 

07(3,20%) 

Concha acústica 01 
Bilheteria 01 
Museu  01 
Bienal 01 
Escola de artes 01 
Parque de ciência  e tecnologia 01 

Institucional Ensino e pesquisa  04 04 (0,45%) 

Institucional Marina 02 02 (0,45%) 

Institucional (órgãos 
e entidades) 

Telebrás 01 

14 (5,48%) 
CAESB 02 
Capitania dos Portos 01 
Corpo de Bombeiros 02 
DNPVN 01 
IBAMA 01 
Estação de lixo 02 
Posto policial 01 
Centro Cultural Banco do Brasil 01  

total  218 lotes 

Fonte: SUDUR/SEDUH. 2003 
Universo de lotes utilizado 218 unidades imobiliárias 
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Figura 3.20 – Mapa de Uso do Solo 
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•  Atividades autorizadas a título precário 

No Distrito Federal, por força da Lei nº 1.171/98, existe o 
instituto do Alvará de Funcionamento a Título Precário, onde o titular 
do alvará pode exercer as atividades pretendidas até a regularização 
da pendência do imóvel, detectada pela Administração Regional. No 
caso da orla o estudo constatou que a maioria dos clubes instalados 
funcionam sem os necessários alvarás definitivos. Muitas atividades 
são licenciadas a título precário sendo a maior incidência nos lotes 
de clubes mais antigos, cuja implantação já se encontra 
consolidada. Constatou-se também, que as atividades a título 
precário são muitas vezes liberadas mesmo sem a emissão do 
alvará de funcionamento definitivo da entidade proprietária.  

Portanto, a realidade de usos instalados na orla não reflete a 
situação de usos legalmente permitidos pelas normas vigentes, tendo em 
vista que há um grande número de imóveis em situação de 
irregularidade, ou mesmo clandestinidade, no que se refere aos alvarás 
de funcionamento emitidos pela administração local. Do universo de 
aproximadamente 482 entidades pesquisados nos setores SCES, SCEN 
e SHT, apenas 45 entidades possuem alvarás de funcionamento 
definitivo para clubes. Ocorre de forma generalizada nesses setores da 
orla a liberação do funcionamento de atividades a título precário, como 
suporte às atividades dos clubes e associações esportivas e recreativas. 
Muitos clubes, mesmo não tendo sua atividade principal amparada por 
um alvará de funcionamento definitivo, têm suas áreas de bares e 
restaurantes terceirizados e possuidores de alvará de funcionamento 
definitivo uma vez que suas atividades são destinadas a uso exclusivo 
dos associados da instituição proprietária do lotes. Incluem-se nesses 
casos, os lotes ocupados por órgãos do Governo Federal ou do Distrito 
Federal. 

Foram identificadas sete justificativas para a emissão de 
alvarás a título precário na área da orla: 

1. Falta de Habite-se; 

2. Por contrariar o zoneamento; 

3. A critério da Administração Regional com anuência 
do proprietário; 

4. Necessidade de promover o desenvolvimento 
econômico do Distrito Federal e em atendimento 
à comunidade; 

5. “Visando à apresentação de projeto de 
instalação comercial de acordo com a NRA 21”; 

6. Imóvel objeto de concessão de uso sobre imóvel 
do Distrito Federal; 

7. Sem motivo descrito no documento do alvará. 

Os gráficos constantes das figuras 3.21 e 3.22 ilustram a 
situação do licenciamento das atividades de clubes e hotéis na área 
da orla, nos quais fica evidenciado que, em torno de 90% (noventa 
por cento), tanto da orla norte como da orla sul, encontra-se 
irregular sob o ponto de vista do licenciamento de atividades. 

Essa situação de irregularidade pode ser explicada quando 
se analisa individualmente os alvarás de funcionamento emitidos 
para cada entidade proprietária. Verifica-se um número elevado de 
alvarás a título precário liberados para o mesmo endereço e, muitas 
vezes, as primeiras atividades de apoio aos clubes têm alvarás 
definitivos e, à medida que essas vão se multiplicando, passam a 
receber o alvará a título precário. 
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Outro aspecto é que, quando da emissão dos alvarás de 
funcionamento, o órgão gestor normalmente não transcreve para o 
documento o uso permitido pela norma, mas, aquele solicitado em 
consulta prévia pelo interessado. A conseqüência é que, além de 
atividades recreativas, vão sendo liberadas outras atividades afins, 
no mesmo alvará, normalmente sob a justificativa de estarem sendo 
praticadas para uso exclusivo dos associados, dependentes e 
funcionários do clube. São atividades tais como: 

1. Prestação de serviços, comércio e representação 
na área de indústria náutica; 

2. Exploração comercial e prestação e serviços de 
lavanderia em geral; 

3. Academia de natação, judô, futebol, dança em 
geral, com compra e venda de uniforme. 

4. Comércio e prestação de serviços de gêneros 
alimentícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orla Sul 

Sem alvará 

 
Alvará definitivo 

 
Alvará precário 

 

 

 

 

Figura 3.21 - Licenciamento de atividades de clubes e hotéis 
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Orla Norte 

 

Sem alvará 

 
Alvará definitivo 

 
Alvará precário 

 

Assim, apesar da maioria dos lotes da área da orla guardarem 
o uso original predominante de clubes, a operacionalização do sistema 
de normatização na liberação das atividades permitidas tem possibilitado 
uma série de outros usos a título complementar ou provisório. Dentro dos 
lotes destinados a entidades recreativas e hotel têm sido liberadas, 
atualmente, os seguintes usos: 

1. Uso comercial de bens e serviços (bares; 
lanchonetes; churrascaria; compra venda e 
manutenção de vidros temperados, vidraçaria e 
decorações em geral; serviços de alojamento; 
serviços de buffet; aluguel de espaço para 
eventos; serviços de assessoria, consultoria e 
administração de empreendimentos turísticos; 
comércio varejista com importação e exportação 
de produtos alimentícios e bebidas, de produtos 
in-natura ou industrializados e representação 
comercial; comércio varejista de artigos para 
vestuário; comércio varejista e locação de 
equipamentos de informática com prestação de 
serviços de impressão gráfica e diversões 
eletrônicas por computador, acesso à internet; 
posto de atendimento bancário; prestação de 
serviços de consultoria em condomínios 
residenciais e comerciais e locação de mão-de-
obra especializadas; comércio varejista de 
cosméticos, perfumes naturais e sintéticos, 
bijouterias, objetos de arte, artesanatos, artigos de 
cama, mesa e presentes; prestação de serviços 
na área de (Corretagem de seguro de ramos 
elementares, seguros de vida, capitalização, 
planos previdenciários, saúde e todos os ramos;), 

Figura 3.22 - Licenciamento de atividades de clubes e hotéis 

87%

8%
5%
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2. Uso coletivo (creche; pré-escola; acompanhamento 
pedagógico com computação e inglês; desenvolvimento 
de centro de excelência gastronômica; reuniões de 
caráter intelectual, artístico e cívico-social). 

Para efeito de síntese dos dados na avaliação do 
licenciamento a título precário, as atividades foram agrupadas 
conforme o quadro a seguir: 

Legenda 

C Clube 

CGA Comércio de prestação de serviços de gêneros alimentícios com 
atividades de: cantina, bar, lanchonete, restaurante, boite, buffet, vendas 
em geral de refrigerantes, balas, sorvetes, etc. 

PSLE Comércio e prestação de serviços esportivos com atividades de: 
academias de ginástica, boutiques especializadas em artigos esportivos, 
escolas de modalidades de esporte, etc 

PSE Comércio de prestação de serviços especializados com atividades de: 
oficinas de barco e mecânicas PAC, etc. 

CCL Centro comercial de lazer com atividades diversas. 

SE Serviços de educação com atividades de: creche, pré-escola, serviços de 
acompanhamento e reforço escolar, serviço pedagógico, etc. 

PSD Prestação de serviços diversificados com atividades de: lavanderia, 
vidraçaria, posto de atendimento bancário, agência de turismo, salão de 
beleza, posto médico, clínica de estética, serviço de fisioterapia, serviço 
gráficos, locadoras de vídeo, serviços lotéricos, salas de cinema, etc. 

CTAE Centro de treinamento, eventos, feiras, alojamentos para eventos, etc.  

H Hotel 

Os gráficos constantes das figuras 3.23 e 3.24 ilustram a 
situação do licenciamento de atividades a título precário, 
respectivamente nos trechos norte e sul da orla do lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 - Atividades licenciadas a título precário nos trechos norte da orla 
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• Usos desconformes e demandas por novas atividades 
relacionadas ao lazer 

O estudo procurou identificar as solicitações de novas 
atividades que, mesmo não estando explicitadas na legislação dos 
setores da orla, comparecem como atividades de apoio aos clubes e 
associações esportivas, ou mesmo se caracterizam como atividades 
que constituem lazer e diversão nas sociedades contemporâneas. 

O levantamento de expedientes encaminhados à 
Subsecretaria de Urbanismo e Preservação constatou que a maioria 
das solicitações são relativas à instalação de atividades de 
prestação de serviços de hospedagem, tais como, hotéis, apart-
hotéis e resorts, em lotes dos Setores de Clubes Esportivos. Essas 
solicitações foram objeto de análises e pareceres técnicos dos 
setores competentes da Subsecretaria, cujo posicionamento prévio 
considerou inviáveis os pedidos, em virtude da necessidade do 
desenvolvimento de estudos específicos para cada caso e da 
conclusão da avaliação geral da orla do lago. 

A relação a seguir discrimina as principais demandas 
formalizadas junto à Sudur. 

• SCES – trecho 4 lote 1A – Extensão de atividade hoteleira 

• SCES – trecho 4 lote 2B – alteração para atividade educacional 
(1a solicitação em 2001); alteração para atividade hoteleira e 
resort (2a solicitação em 2003) 

• SCES – trecho 2 lote 2/20 – alteração para atividade 
educacional 

• SCES – trecho 2 lote 2/26 – alteração para atividade hoteleira, resort 
e centro de estética e reabilitação física (spa) 

CGA
25%

PSLE
10%PSE

1%

PSD
13%

CTAE
6%

H
1%

C
10%

CCL
34%

Figura 3.24 – Atividades licenciadas a título precário nos trechos sul da orla 
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• SCES trecho 1 lote 1A – alteração para atividade hoteleira, casa de 
espetáculos e parque esportivo (resort) 

• SCEN – trecho enseada norte 1 lote 8 – ampliação da área do 
Corpo de Bombeiros 

• SCEN – criação de área para  estação de tratamento de esgotos da 
CAESB 

O levantamento de leis editadas pela Câmara Legislativa do 
Distrito Federal do Distrito Federal, de 1990 até 2002, demonstra que 
a maioria delas dispõe sobre alteração de uso de imóveis relativas 
ao Setor de Clubes e Hotéis de Turismo.  

O quadro 3.9 a seguir relaciona os casos identificados, no 
qual se observa, também, a incidência de leis que envolvem a 
desafetação de áreas públicas para ampliação de lotes. Essas leis 
não foram regulamentadas pelo poder executivo local, em virtude da 
necessidade do desenvolvimento dos estudos específicos para 
verificação da viabilidade sob o ponto de vista urbanístico e da 
preservação do bem patrimonial e natural da orla do lago. 

O mapa de demandas por alteração de uso e ocupação 
apresentado na figura 3.26 ilustra os principais casos identificados no 
quadro 3.9 

Considerando o panorama geral dos usos e atividades na 
área da orla, apresentado neste capítulo, constata-se que o lazer na 
forma de clubes e associações esportivas e recreativas vem se 
mantendo com predominância na orla. Os casos de desvios de 
usos, bem como de ocupações irregulares em área pública na forma 
de assentamentos residenciais, são localizados, conforme 
demonstrado no mapa apresentado na figura 3.25. 

 
 

Quadro 3.9 -Leis editadas pela CLDF que incidem na orla oeste do Lago Paranoá 

01 

lei data endereço assunto 
L.121 30.08.90 SCE/S área pública próx. aos 

lotes 2/5 e 2/8 trecho 2 
Desafeta área pública entre os 
lotes 

02 L.1290 10.12.96 Pólo 3 projeto orla Aprova planta de urbanismo descritivo 
dos lotes do pólo 3 e institui as normas de 
edificação, uso e gabarito 

03 L.1485 30.06.97 SCE/S trecho 01 lote 07 Desafeta áreas laterais ao clube 
ASSEFE 

04 L.1766 14.11.97 Todo Projeto Orla Estabelece normas para alienação de 
unidades imobiliárias integrantes do 
Projeto Orla 

05 L. 89 11.03.98 SCE/S lote 41/B Incorpora área  contígua ao lote 

06 L.1933 05.05.98 Vila Planalto Cria o setor de microempresas da 
Vila Planalto 

07 LC 272  31.12.99 SCE/S trecho 2 lotes 42, 43 
e 44 

Altera uso para comercial e de bens e 
prestação de serviços pessoais, com 
atividades de manutenção do físico 
corporal, exclusivamente para institutos de 
emagrecimento. 

08 LC 268 15.12.99 SCE/S trecho 2 lote 2/1A Desafeta e afeta áreas objetivando 
nova locação do lote 

09 LC 285 29.02.00 SCE/S trecho 4 lote 4/1B Altera uso para centro de treinamento e 
comercial com hospedagem 

10 L 2695 24.10.01 SCE/S trecho 02 lote 2/12C Altera uso p/ comercial com alojamento 
coletivo c/ atividades desportivas  e outras 
relacionadas ao lazer 

11 L 3022 18.07.02 SCE/N lote 08 Autoriza permuta de imóvel 6/3 no 
SMA/A com o lote 8 do SCE/N 

12 LC 653 24/10/02 SCE/N área entre lotes 7 e 9 Desafeta área para igreja 
13 LC 667 27.12.02 SCE/N lote 08 Altera uso p/ coletivo c/ atividades 

administração pública, defesa e 
seguridade social, incluindo centro de 
treinamento e entidades receativas 
culturais e desportivas. Amplia o lote 
(desafetação de área pública) 

14 L 3066 22.08.02 Lago Paranoá Dispõe sobre a regulamentação da 
prática da pesca no Lago Paranoá 

15 LC  680 30.12.02 SHTN trecho 1, projeto orla polo 3 lotes 
14, 19, 20, 21 e área pública contígua 

Cria  o parque do Talento  Empreendedor 

Fonte: Câmara Legislativa do D.F 
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Figura 3.25 - Mapa de usos irregulares 
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Figura 3.26 - Mapa de demandas de alteração de uso 
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Ocupação Interna dos Lotes 
 

No Distrito Federal, os parâmetros urbanísticos de uso e 
ocupação definidos para construção dos lotes constam das Normas 
de Edificação, Uso e Gabarito – NGB. No caso da área da orla, a 
maioria dos lotes tem seus parâmetros urbanísticos definidos em 
Plantas Gabarito que contém os desenhos parciais das áreas ou 
setores acompanhados dos parâmetros construtivos dos lotes. As 
plantas gabarito têm o mesmo formato das plantas de urbanismo. 
Elas contêm o desenho do parcelamento ou a locação dos imóveis 
(quando se tratar de planta parcial), e os parâmetros construtivos 
descritos em notas que podem estar agrupadas junto ao carimbo 
ou, ainda, em notas numeradas dispersas na prancha. Atualmente, 
cerca de 55% (cinqüenta e cinco por cento) dos lotes são regidos 
por normas de gabarito editadas na década de 70 (setenta) ou 
mesmo antes, na forma de plantas gabarito. As normas urbanísticas, 
cujos projetos de parcelamento datam da década de 80 (oitenta) e 
90 (noventa), foram editadas já sob a forma de NGB, e concentram-
se na parte norte da orla. 

Do mapa constante à Figura 3.27, observa-se que os lotes 
ainda regidos por plantas gabarito são os lotes originalmente 
destinados a entidades recreativas e que integram o Setor de 
Clubes Esportivos Sul e Norte. As plantas gabarito SCES - PR 66/1 e 
SCE/N - PR 67/1 definem apenas os parâmetros de edificação e 
gabarito para os lotes, sendo que a destinação dos setores consta 
do Decreto ‘N’ nº 596 / 67.  O quadro 3.10 a seguir apresenta um 
resumo dos parâmetros de edificação interna dos lotes regidos 
pelas plantas gabarito e pelas Normas de Edificação, Uso e Gabarito 
- NGB. 
 
 

 
Quadro 3.10 – Principais Parâmetros Construtivos Internos 

Norma Taxa de 
Ocup. 

Taxa de 
Construção 

Altura  
Máxima 

Taxa Máx.  
de  Paviment. 

*** 

Afast 
Mín. 

Índice 
vagas 

Plantas 
Gabarito 
SCE/S 
PR66/1 e 
SCE/N PR 
67/1 

30% 60% 9.00 m * 

 

70% 10m  

em 
todas as 
divisas 

1 vaga/ 

50m2 

Planta 
gabarito 
SCES PR 
68/1 para 
lotes de 
hotel e 
turismo do 
trecho 4 

40% 1,5 

(Coeficiente 
de utilização) 

 

1053m** ____ 10m 
todas 
as 

divisas 

___ 

NGBs 
Do polo 3 
projeto orla 
SCE/N 
SHT/N 

De 30% a 
100% 

60% a 200% 5 m, 

 9m 

12 m 

____ 30m 
marge
m lago 
e 10m 
laterais 

Varia 
de 

acordo 
com 
uso 

NGB do 
Beira Lago 

40% 60% 7,50m ____ Frente e 
fundo: 
5m; 
laterais 
3m e 
3,5m 

____ 

* altura pode chegar a 12m nos casos de ginásio coberto 
** cota média relativa a Praça dos três poderes 
*** incluindo o percentual de 30% de Taxa Máxima de Ocupação 
**** Resolução do CONAMA 004/85 de 18/09/85 – estabelece 30m da margem do Lago. 

Fonte: Sistema de Informações Georreferenciadas – SIG. DIPRE/SUDUR/SEDUH/GDF - 2002 
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Figura 3.27 – Mapa de normas vigentes 
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Os mapas das Figuras 3.29, 3.30 e 3.31 ilustram o que está 
demonstrado no Quadro 3.10 anterior, podendo-se observar as 
seguintes correlações: 

1. No SCES predomina a baixa ocupação com a taxa de 
30% (trinta por cento). As variações são percebidas 
nos locais de parcelamento recente do Projeto Orla, 
como o Pólo 8, o Projeto Beira Lago e nos lotes de 
Hotéis e Turismo do trecho 4 do SCE/S. Nesses 
locais, são permitidas taxas de ocupação de 40% 
(quarenta por cento)(SCE/S Tr. 4 e Beira Lago) e 60% 
(sessenta por cento) (Pólo 8).  

2. O mesmo se observa quanto às alturas permitidas. No 
SCE/S Trechos 1, 2, 3 e 4 a altura máxima permitida é 
de 9,00 (nove) metros para as edificações em geral, e 
de 12,00 (doze) metros para os ginásios cobertos. 
Variações nas alturas acontecem pontualmente em 
alguns trechos, como por exemplo, nos lotes 
destinados a hotéis de turismo do trecho 4 cuja altura 
máxima é a cota de 1053m relativa à Praça dos três 
Poderes e nos lotes do Pólo 8 com altura máxima de 
12,00 (doze) metros.  

3. A taxa máxima de construção para a maioria dos lotes 
é de 60% (sessenta por cento), sendo observado 
variações, chegando-se até 200% (duzentos por 
cento) nos lotes criados pelo Projeto Orla, na parte norte 
da orla. O Pólo 3 do Projeto Orla apresenta lotes com 
variações de tamanho, alguns de dimensões 
reduzidas, motivo da variação e elevação das taxas de 
construção. 

4. Todos os lotes apresentam afastamento mínimo 
frontal e lateral de 10,00 m (dez metros). 

5. O projeto de parcelamento do antigo lote 2/16 do 
SCES, elaborado em 1987, e cujos lotes foram 
também destinados a entidades recreativas, manteve 
os mesmos parâmetros de ocupação interna já 
existentes para os Trechos 1 e 2, que possuem lotes 
destinados a clubes. 

 
 

 

Figura 3.28 – Croquis Esquemáticos (perfis dos trechos) 
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Figura 3.29 – Mapa de Taxas de Ocupação 
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Figura 3.30 – Mapa de Taxas de Construção 
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Figura 3.31 – Mapa de Alturas Permitidas 
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Os parâmetros de edificação e gabarito refletem-se no 
espaço na forma apresentada nos croquis esquemáticos constantes 
da Figura 3.28 que resumem como as edificações comparecem na 
orla. Na parte sul da orla, percebe-se, de forma geral, uma 
concentração de edificações de grande porte nas margens do lago. 
Todo o Trecho 1 e 2 do SCE/S, apresenta-se já bastante edificado, 
entretanto, o Trecho 3 do SCE/S, mais próximo da via L4 Sul, encontra-se 
desocupado até hoje.  

Na parte central da orla, constituída pelas áreas destinadas à 
Presidência da República e pela grande área do campo do Clube de 
Golfe, nota-se a ausência de edificações. O Trecho 4 do SCE/S, 
incrustado dentro dessas áreas de menor densidade construtiva, 
aparece bastante edificado nas margens do lago. Na parte norte, 
percebem-se construções de grande porte pulverizadas na área, e  
grandes áreas desocupadas sem qualquer  edificação.  

Quanto à realidade de ocupação na área, no que se refere aos 
parâmetros de edificação dos lotes, o mapa constante da Figura 3.33 
demonstra a situação verificada de descumprimento dos afastamentos 
frontais e laterais, mesmo em lotes de grandes dimensões. Constatou-se 
que, do total de 110 (cento e dez) lotes edificados na orla, 74 (setenta e 
quatro) lotes apresentam construções nos afastamentos obrigatórios, ou 
seja, aproximadamente 67% (sessenta e sete por cento). Essa situação 
comparece de forma generalizada no trecho 1 do SCES e muitos casos 
são observados também no trecho 2. 

Outro fato observado diz respeito à volumetria da massa 
edificada naqueles trechos que se aproximam das margens do lago. 
Em alguns locais têm-se a impressão de extrapolação das alturas 
permitidas, como por exemplo, no trecho 2 do SCES.  

Ocorre que o ponto de partida para a altura máxima, definido na 
legislação vigente, é o grade da Via L4. Considerando que essa via está 
em nível bastante elevado com relação à margem do lago, conseqüência  
da declividade acentuada nesse sentido da orla, resultam edificações 
com impacto visual do ponto de vista do espelho d´água. Essa situação 
de edificações com vários pavimentos, aliada à taxa de construção de 
60% (sessenta por cento), para os lotes destinados a entidades 
recreativas, situados nas margens do lago, têm gerado visuais 
impactantes para quem tem a visão da margem a partir do espelho 
d’água ou mesmo das penínsulas norte e  sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 – Visuais a partir do lago (desnível  em relação ao Lago) 

 

As vistorias indicam que não foi respeitada a taxa de 
permeabilidade de 30% (trinta por cento) especificada para a maioria dos 
lotes destinados às entidades recreativas. O levantamento fotográfico 
indica grande área pavimentada em estacionamentos internos aos 
clubes. 
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A análise geral das irregularidades apontadas neste subitem, 
relativo à situação de ocupação interna dos lotes na orla oeste do 
lago, explica parcialmente a realidade do percentual de habite-se 
das edificações nos lotes. 

Observa-se no mapa de lotes com cartas de habite-se, 
apresentado na Figura 3.34, que apenas 12% (doze por cento), 
aproximadamente dos 110 (cento e dez) lotes edificados, estão com 
suas edificações em situação regular. Muitos clubes pioneiros e 
bastante tradicionais encontram-se impossibilitadas de se 
regularizarem haja vista que suas sedes, construídas nos primórdios 
da capital, não se enquadram à legislação vigente, quase sempre 
com relação aos afastamentos mínimos obrigatórios. 

A pesquisa relativa aos alvarás de construção também 
demonstrou que dos 110 (cento e dez) lotes edificados apenas 12% 
(doze por cento), aproximadamente, apresentaram o necessário 
alvará. Observa-se do mapa de lotes com alvarás de construção, 
apresentado na figura 3.35, que nos Setores de Clubes Esportivos 
Norte e de Hotéis e Turismo Norte comparece maior número de 
lotes com alvará. Isso se deve ao processo de ocupação da orla, já 
descrito no capítulo 2, pelo qual a orla sul se consolidou nos 
primeiros anos da cidade, quando não se tinham detalhado os 
índices e parâmetros urbanísticos par os lotes e, por essa razão, não 
havia o licenciamento rigoroso na ocupação desses imóveis. No 
caso da orla norte, verifica-se a regularidade das novas áreas 
considerando os locais que foram objeto de parcelamento recente 
do Projeto Orla, principalmente o Pólo 3, que teve projeto 
urbanístico detalhado e passou pelas etapas necessárias de 
licenciamento para a sua implantação no final da década de 90. 
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Figura 3.33 - Mapa de construções nos afastamentos internos 
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Figura 3.34 – Mapa de lotes com Cartas de Habite-se  
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Figura 3.35 – Mapa de lotes com alvarás de construção 
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Capítulo 4 

REFLEXÕES E CONSTATAÇÕES PARA UMA PROPOSTA  
DE INTERVENÇÃO NA ORLA 

 
 
 
 
Neste capítulo são interpretados os elementos que constituem a 

sistemática das transformações configuracionais na orla oeste do lago, 
onde os problemas identificados no decorrer dos capítulos anteriores 
estarão situados perante uma perspectiva histórica, e, desse modo, serão 
explicitadas as diferentes motivações que têm permeado a constituição 
da área nos últimos 40 (quarenta) anos.  

A análise será, sempre que possível, matizada pela ótica dos 
pressupostos que nortearam as idéias implantadas, contrapondo-a às 
idéias mais recentes sobre a produção do lugar. Esse procedimento visa 
enriquecer a discussão sobre o tema, procurando contrapor idéias 
passadas e presentes para, enfim, mostrar que a área tem explicitado 
expectativas sociais e econômicas, diferenciadas ao longo do tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.1 Paisagem Bucólica Versus Sociabilidade 

A preocupação em dispor da vegetação como elemento de 
composição paisagística com a finalidade de conferir o sentido 
bucólico ao projeto urbanístico41 está presente desde o Relatório do 
Plano de Piloto de Brasília e, até hoje, as recomendações para o 
trato da escala bucólica enfocam a preservação do cerrado nativo. 
Mas, se por um lado não existem divergências conceituais no que 
diz respeito à definição dos elementos que constituem a área 
enquanto cenário paisagístico, o mesmo não ocorre quanto à 
definição dos usos e parâmetros urbanísticos para a área enquanto 
espaço urbano socialmente utilizado.  

À primeira vista, as diferenças conceituais existentes entre 
bucólico e sociabilidade parecem opostas e excludentes. Isso 
porque o entendimento do termo “bucólico” conduz o pensamento a 
um tipo de configuração de paisagem horizontal com a 
                                                           
41 A percepção da paisagem natural como um cenário é certamente herança da concepção modernista, onde a 
natureza aparece como complemento da arquitetura. Em todo o Plano Piloto, os espaços verdes são espaços 
intersticiais entre as edificações, sendo utilizado sobretudo para separar os vários setores da cidade ou como o 
fundo contra o qual as edificações fazem contrastes. Mas, ao contrário, na área da orla do lago, os “espaços 
negativos” deveriam sobressair assumindo funções para o lazer contemplativo, ou “amenidades bucólicas”.  
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predominância da natureza sobre as edificações, ao passo que 
estudos recentes42 nos mostram que a sociabilidade é favorecida 
por um tipo de configuração mais concentrada, onde as edificações 
devem funcionar como paredes que envolvem as pessoas. A própria 
observação da área parece reforçar essa noção de esvaziamento, já 
que seus espaços são sub-utilizados a maior parte do tempo e a 
abundância de paisagem natural por si só não é suficiente para que 
a área seja efetivamente utilizada para fins das “amenidades 
bucólicas”. Isso não significa que o entendimento de “bucólico” por 
Lúcio Costa não tinha um conteúdo social, pois pelo contrário, a  
área deveria ser “livre e acessível a todos”. Mas, é preciso ter em 
mente que o conceito de sociabilidade, na época, era influenciado 
pela noção de sociedade idealizada do movimento modernista, 
como mostrou o Capítulo 1, sendo bastante diferente das idéias de 
hoje. No pensamento modernista, a sociabilidade era uma das 
principais funções dos clubes, e não o espaço público. Essa idéia 
de que o espaço público é o locus dos encontros interpessoais não-
programados é bastante recente e vem se fortalecendo justamente 
pela observação de casos como os da área de estudo.  

Com isso queremos mostrar que no momento da 
implantação da proposta para a área a preocupação com a 
paisagem foi mais forte do que a intenção de conferir vitalidade aos 
seus espaços públicos. Da análise do projeto urbano concebido 
para a orla, percebeu-se uma preocupação muito mais intensa em 
preservar a área de um adensamento que ferisse a concepção 
paisagística e a manutenção das espécies vegetais existentes, do 
que garantir a utilização dos espaços públicos como locais de 
encontro e lazer de toda população. Como se vê, o desenho urbano 

                                                           
42 HOLANDA, 1997. Op cit.  

e os parâmetros urbanísticos deveriam ter em vista apenas o tipo de 
uso pré-estabelecido por Lúcio Costa e a rarefação da paisagem 
construída. 

O entendimento de bucólico pode dar a entender que a sua 
constituição no espaço é incompatível com a configuração que 
preza pelos encontros não-programados que constituem a noção de 
urbanidade. Apesar da clara preocupação estético/paisagística que 
envolve a rarefação da paisagem bucólica, revela-se contraditório às 
expectativas de sociabilidade, já que um tipo de configuração mais 
concentrada, com os espaços abertos delimitados por edificações 
que funcionam como paredes, constituem os melhores 
desempenhos dos espaços públicos intensamente utilizados43.  

A busca pela “configuração do caráter bucólico”, pela qual 
devemos ter, predominantemente, espaços não-edificados para 
fazer o pano de fundo da Esplanada (como vimos no Capítulo 1), se 
materializou na área em praticamente duas tentativas opostas de 
tipos de parcelamento: a) um maior índice de áreas privativas, 
ocorrendo principalmente nas áreas mais próximas ao lago e b) um 
maior índice de área pública, principalmente no Trecho 3 do SCES, 
em áreas mais distantes do lago. 

Na maior parte da área optou-se por um maior índice de áreas 
privativas, onde se tem o controle da escala bucólica através de baixas 
taxas de ocupação dentro de grandes lotes. A existência de grandes lotes 
é compreensível pelo uso previsto de clubes e associações esportivas. 
Pode-se supor que a concepção geral do setor, que permitiu grande índice 
de privatização da orla, pode ter sido intencional, de forma a amenizar os 
custos de  sua manutenção por parte do Estado. Entretanto, mesmo que a 

                                                           
43 HOLANDA, 1997. Op cit.  
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maioria das áreas tivessem sido caracterizadas de domínio privado, 
poderiam ter sido definidos instrumentos urbanísticos que garantissem a 
manutenção e conservação de áreas livres ao longo da margem do lago, 
para uso público, como ocorre nas calçadas das cidades tradicionais. 
Conforme mostrado no capítulo 3, constata-se que isso não ocorreu e a 
área foi quase totalmente parcelada na década de 70 (setenta), restando 
poucos espaços efetivamente públicos, restritos às ruas de acesso aos 
lotes e aos espaços intersticiais às unidades imobiliárias. Desse modo o 
acesso ao lago para a população em geral encontra-se hoje muito 
prejudicado.  

 

Figura 4.1 – Clubes até às margens 

A ausência de uma “alameda de contorno” que 
possibilitasse a caminhada ao longo das margens do lago também 
contribuiu para que esse ficasse restrito aos usuários dos clubes. 
Como foi mostrado nos capítulos 2 e 3, as estreitas passagens 
entre os lotes, previstas no desenho urbano inicial, foram 
incorporadas a esses nos projetos subseqüentes ou 
transformaram-se em locais de invasão pelos clubes. As visuais do 
lago ainda são possíveis para visitantes da área, mas dependem, 
fundamentalmente, das declividades dos terrenos, das baixas 
taxas de ocupação e da inexistência eventual das massas verdes, 
nos limites dos lotes. Como essas visuais são possíveis em apenas 
alguns pontos, o lago deixa de ser explorado em seu potencial 
como atração de usuários para o aproveitamento da orla. Por mais 
que a sociabilidade pudesse ser alcançada no interior dos clubes, 
a possibilidade de se acessar o lago deveria ter sido preservada, 
pois a acessibilidade ao lago pelos clubes não deveria substituir o 
acesso gratuito à orla pela população em geral. Pelo que se 
constata, o acesso público ao lago como pretendeu Lúcio Costa 
torna-se difícil, na concepção urbana atual e já consolidada. 

Ressaltando as peculiaridades do Projeto orla, já 
mencionadas no capítulo anterior, vale registrar que, apesar do 
estado de abandono em que se encontra a área do Pólo 3, essa 
ainda guarda as linhas urbanísticas mestras que pretenderam 
resgatar o uso do espaço público de qualidade e proporcionar o 
franco acesso às margens do Lago Paranoá. 
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Figura 4.2 – Polo 3 Projeto Orla 

No que se refere aos parâmetros de ocupação interna dos 
lotes que, em sua maioria, têm grandes dimensões, a taxa de 
ocupação de 30% (trinta por cento) permite uma grande área de 
construção em superfície. Entretanto, a atividade prevista de clubes 
e entidades esportivas garantiria a dispersão da massa construída, 
uma vez que o programa dessas atividades pressupõe, em sua 
maioria equipamentos desportivos ao ar livre e poucas edificações. 
Neste sentido, deve ser considerado o fato de que a abertura para 
novas atividades de lazer, que compreendem programas 
diversos,tais como, cinemas, academias de ginástica, centro de 
diversão e entretenimento, pode resultar em espaços complexos 
geradores de tráfego, se não houver a necessária compatibilidade 
das atividades com o local e suas condicionantes urbanísticas.. 

A análise da área demonstra, ainda, que o desenho urbano, 
tal como comparece no trecho 3 do SCES, onde há grande 
quantidade de área pública entre os lotes, não é suficiente para 
garantir a qualidade do espaço público. Como foi apresentado no 
Capítulo 3, nesse trecho o espaço público, existente em grandes 
proporções, não foi invadido e a maioria dos lotes criados no início 
da implantação da proposta para orla encontra-se, ainda, sem 
ocupação. Essa situação deve-se ao fato de que quase todos os 
lotes desse trecho foram destinados a instituições filantrópicas, 
como também ao seu distanciamento do lago. Em decorrência 
dessa constatação os fundamentos do Projeto Orla reconheceram e 
demonstraram a necessidade da qualificação dos espaços públicos, 
compatibilizando as dimensões necessárias e os programas específicos 
para esses espaços. 
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A área de estudo foi tombada como sendo um espaço 
percebido livre de edificações, podendo dar a entender que esse 
espaço livre é também público e acessível a todos. O estudo 
demonstrou que a área da orla não pode ser caracterizada dessa 
forma, pois a maioria dos seus espaços já estavam destinados ao 
uso privado (clubes) na época do tombamento. Com isso percebe-
se que a escala bucólica tal como foi implantada (e tombada), é uma 
proposta fundamentalmente estética, pois privilegia a percepção de 
predomínio do natural sobre o construído, revelando um fraco 
conteúdo social, na medida em que suas áreas verdes são restritas 
ao uso privado. Assim parece claro que a questão da percepção da 
área de estudo enquanto local bucólico não apresenta problemas, 
ao contrário do que ocorre com sua concreta utilização. Portanto, 
podemos dizer que o parcelamento urbano implantado visando 
alcançar a escala bucólica, não resultou em um espaço público e 
acessível como queria Lúcio Costa. Apesar disso, os atributos espaciais 
do desenho daquela paisagem são avaliados positivamente pela 
população do Plano Piloto, que aceita e defende a implantação adotada 
devido à generosidade dos espaços abertos, à importância do cerrado 
nativo e da paisagem natural como forma de lazer contemplativo. 

Pode-se considerar que esses atributos espaciais que 
identificam positivamente a imagem bucólica da orla por essa 
população de uma classe de renda média são: a horizontalidade da 
paisagem, a predominância dos espaços livres e a ocupação de 
baixa densidade. No entanto, pela proposta urbanística implantada 
percebe-se que a preocupação com a manutenção da paisagem 
natural não esteve atrelada à preocupação com a sociabilidade nos 
espaços públicos. Desse modo, não foi possível se atingir um requisito 
da mais alta importância que é a apropriação desses espaços pela 
população em geral, a ser alcançada na escala do pedestre. 

Assim, o estudo demonstra que o desenho urbano implantado 
na orla oeste do lago não atendeu plenamente às intenções presentes no 
Relatório quanto à predominância de “bosques e campos de feição 
naturalista” para a utilização de toda a população. Além disso, o desejo 
de se chegar o mais próximo possível desse ideal não deveria ter como 
pressuposto o impedimento da readequação das atividades a serem 
implantadas, uma vez que isso se constitui numa exigência inexorável da 
dinâmica urbana. 
 

 

Figura 4.3 – Atributos da Escala Bucólica na orla 
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4.2 A Configuração Urbana Implantada e as Novas 
Atividades de Lazer 

Os capítulos 2 e 3 mostraram que os projetos urbanos 
elaborados para a orla oeste do lago privilegiaram a instalação de clubes 
sociais e esportivos. Isso se deveu, em grande parte, às interpretações 
das premissas do Relatório do Plano Piloto para orla do Lago Paranoá 
aliadas, ainda, ao fato de que, no processo de transferência da capital 
federal, do Rio de Janeiro para Brasília, os clubes de lazer cumpriam uma 
importante função como espaço de integração e socialização das 
populações transferidas para a capital, razão pela qual era incentivada a 
instalação desses clubes, formados por associações de servidores 
públicos e categorias profissionais diversas44. Ressalta-se que a maioria 
dessas instituições era subsidiada pelo governo. A partir da constituição 
de 1988, os subsídios às entidades filantrópicas foram sendo diminuídos 
sensivelmente, acarretando crises econômico-financeiras das instituições 
sociais e esportivas, que passaram a se manter, exclusivamente, das 
contribuições mensais de seus associados. Os clubes mais antigos, com 
patrimônio já constituído e com maior número de freqüentadores, 
conseguiram se adaptar ao novo modelo econômico45, apesar de muitos 
deles, hoje, já facilitarem oportunidades para novos associados, 
independentemente do vínculo desses às instituições originárias. Há 
algumas agremiações que exigem requisitos básicos tais como, a 
indicação por algum membro e a comprovação de renda. 

Além disso, conforme observa Peter Burke46, “ o crescimento da 
cidade, que originalmente contribuiu para o surgimento dos clubes, talvez 

                                                           
44 BARCELLOS, 2002 
45 REIS ARQUITETURA – Estudo Prévio de Viabilidade Técnica – EPVT – LABRE – Relatório Final - 2003 
46 BURKE, Peter – Artigo: A história social dos clubes, Folha de São Paulo – fevereiro/2000 

seja, em parte, responsável por sua queda, porque as megacidades do 
mundo atual são tão grandes que as pessoas de interesses semelhantes 
acham difícil reunirem-se regularmente”. 

No caso de Brasília, observa-se que as opções de lazer vêm se 
diversificando no decorrer da última década, conseqüência do modelo 
econômico, que determinou novas formas de moradia para a classe 
média, em condomínios residenciais com áreas de lazer privativas, bem 
como novas tipologias de lazer, como os shopping centers, os parques 
públicos temáticos e o surgimento de iniciativas privadas de lazer no 
entorno do Distrito Federal, voltados aos segmentos de renda média. 

Como conseqüência desse processo, as instituições sociais 
e esportivas de menor porte têm buscado novas formas de garantir 
sua sustentabilidade econômica, seja por meio da agregação de 
novas atividades abertas ao público em geral, tais como, 
restaurantes, salões de festas, cinemas, academias e espaços para 
eventos, seja, também, por meio do arrendamento de toda a área do 
clube para empreendimentos comerciais de grande porte. 

Nesses casos de grandes empreendimentos, que vem 
ocorrendo às margem do lago, há grandes impactos na paisagem, 
que exigem alargamento de vias e maior impermeabilização do solo 
com estacionamentos públicos, e causam, ainda, sobrecarga na 
infra-estrutura de serviços públicos e podem ameaçar o equilíbrio 
ecológico ambiental do corpo hídrico do Lago Paranoá. 

O estudo constatou que as áreas de clubes e entidades 
esportivas que se mantém com as suas atividades em pleno 
funcionamento são aquelas vinculadas a instituições públicas e 
representam o percentual das áreas previstas para o uso de clubes 
e associações esportivas na margem oeste do Lago Paranoá. 
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Os dados e mapas apresentados no capítulo 3 demonstram, 
também, que os usos predominantes na orla oeste são o institucional 
ou coletivo na categoria de lazer e atividades recreativas (clubes e 
associações esportivas), e o comercial, na categoria de prestação de 
serviços de apoio às atividades de lazer e recreação, que são bares, 
restaurantes, churrascarias, academias de esporte, e outros. A prestação 
de serviços de hospedagem (hotéis, apart-hotéis e flats) também 
comparecem, mas não são predominantes. 

Podemos, ainda, constatar que há uma demanda crescente 
pela instalação de novas atividades, objetivando aproveitar, 
inclusive, o potencial turístico do lago, como hotéis e restaurantes. 

 

Figura 4.4 – características dos usos predominantes 
(atividades relativas ao lazer bucólico) 

4.3 A forma de apropriação do espaço 

O estudo pretendeu mostrar que o desenho urbano 
implantado na área da orla condicionou muito dos problemas 
existentes, entretanto, esse não foi o único fator. Ao longo do tempo 
as atividades predominantes de clubes e associações esportivas 
tem tido dificuldades de se firmarem como espaço de lazer para 
sociedades contemporâneas. 

O predomínio de lotes de grandes dimensões foi coerente 
com a destinação de clubes e entidades esportivas, dada às 
características e importância dessas atividades à época de sua 
implantação. Atualmente, a busca pelo incremento de atividades 
atrativas aos associados e usuários das áreas recai em situações 
paradoxais que contrapõem, de um lado, o desenho urbano 
implantado e, de outro, as novas demandas por outras atividades de 
lazer e diversão. 

Na perspectiva de atenuar essas incongruências é que a 
proposta do Centro de Lazer Beira Lago modificou o desenho 
urbano anterior nas proximidades da cabeceira da ponte JK, 
reduzindo a área dos lotes e incorporando novas atividades 
comerciais e de prestação de serviços ligados ao lazer e diversão. 
Nota-se que, com a recente inauguração da ponte, já despontam 
iniciativas e interesses de empreendedores privados para o 
incremento dessas áreas do Beira-Lago e, em vista disso, o governo 
local está disponibilizando recursos para os projetos urbanísticos de 
qualificação dos espaços públicos no entorno à essa área. 

O estudo demonstrou, também, que o tipo de configuração 
rarefeita combinado com o uso de lazer na forma de clubes 
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condicionou a concentração de pessoas no interior de espaços 
privativos, deixando os espaços públicos com pouca ou nenhuma 
apropriação. Essa situação causa a impressão de que se trata de 
uma área em processo de ocupação, com grande potencial 
bucólico. Sem dúvida, fazendo-se um paralelo com estudos 
recentes sobre espaços públicos de lazer, conforme apresentado no 
capítulo 1, essa impressão não é uma característica exclusiva da 
área, mas do ideário modernista. 

Os clubes consolidados na área funcionam como um dos 
poucos elementos de integração da comunidade com o lago e 
nesses observa-se que os usuários pertencem à classe de maior 
poder aquisitivo. Constata-se isso pelas atividades esportivas que 
são desenvolvidas, tais como, windsurf, iatismo, remo, canoagem e 
outros. Alguns clubes desenvolvem projetos sociais ou comunitários 
que permitem às populações de menor renda o acesso ao lago, por 
meio de trabalhos educativos47. 

Os lugares mais intensamente utilizados da área de estudo 
correspondem às áreas privadas daqueles clubes que apresentam 
atividades relacionadas ao lazer contemporâneo, tais como cinema, 
café, teatro. Esses clubes, em grande maioria, estão localizados em 
locais de difícil acesso, onde é preciso percorrer vários segmentos 
de ruas para atingi-los. A grande exceção fica por conta do Pier 21, 
que possui enorme acessibilidade na medida em que se localiza na 
própria via L4, na cabeceira da ponte Costa e Silva. 

 

 

                                                           
47 FONSECA, Fernando Oliveira – Olhares sobre o Lago – Brasília, 2001. 

Assim, a realidade contemporânea demonstra que a 
concentração de pessoas quase sempre se dá em função de 
atributos não espaciais, condicionada pelas atividades 
desenvolvidas em pólos sem qualquer ligação entre si e por isso, à 
medida em que nos afastamentos desses pólos, essa concentração 
diminui. Dessa maneira, a área não apresenta uma continuidade de 
fluxos visíveis de pedestres, unificando-a em um nível mais global, e 
mantêm-se como um espaço urbano sem vitalidade. Nessa 
configuração é visível a ausência de pedestres, demonstrada pela 
inexistência de mobiliários urbanos que estimulem a permanência 
de pessoas. Assim, por exemplo, não há bancos para contemplação 
da paisagem do lago, nem tampouco há arborização propícia à 
sombra. O calçamento é exíguo,e quando existentes, apresentam-se 
em péssimo estado de conservação.  

A concentração de atividades como boates e restaurantes 
caros privilegiam o consumidor potencial que é a classe média, que 
utiliza espaços como o Pier 21 para expor seu capital simbólico e 
para obter status. Além disso, essa classe social pode dispor, mais 
facilmente, do veículo motor para acessar a área. Ao contrário, as 
pessoas de mais baixa renda freqüentam o local mais na qualidade 
de prestadores de serviços, do que como usuários dos serviços de 
lazer.  
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Capítulo 5 

SINTESE DOS ESTUDOS E REFLEXÕES 
 
 
 
 

Neste capítulo são apresentados, de forma resumida, os 
principais pontos a serem considerados na próxima etapa do 
trabalho, que se constituirá de debates e estudos, no âmbito do 
Pano Diretor da área de Preservação de Brasília. Nessa etapa 
deverão ser agregados outros interlocutores (área ambiental, de 
preservação histórica, socioeconômica e de turismo), para uma 
avaliação da caracterização geral da orla do lago apresentada neste 
documento, discussão de  soluções para os problemas constatados, 
definição de cenários e diretrizes de intervenção, assim como 
propostas de ações imediatas para as questões emergenciais. 

Considerando a importância do Lago Paranoá como o maior 
patrimônio ambiental da escala bucólica da cidade, foram 
empreendidos, no âmbito do Governo do Distrito Federal, outros 
estudos que objetivaram o conhecimento sobre a realidade do Lago 
e sua sustentabilidade. Foram eles: 

 
1. Plano de Sustentabilidade para o Lago Paranoá, 1999 IEMA 

(Sematec/ IPDF / Terracap – GDF). 
 
2. Olhares sobre o Lago – 2001 – Semarh/GDF. 

 
 

 
 
 

Nesses estudos, muitos são os aspectos de convergência, 
especialmente no que concerne ao incentivo às atividades de 
turismo e lazer e a ampliação do leque de usos complementares, 
consolidando e diversificando as atividades na orla do lago, sem 
comprometer os princípios fundamentais que caracterizam a escala 
bucólica. 

Nos documentos mencionados são sistematizadas diversas 
propostas para a gestão da área da Orla do Lago, que vêm ao 
encontro dos objetivos do presente diagnóstico. Em vista disso, 
neste capítulo são transcritas, também, algumas conclusões e 
proposições apresentadas nesses estudos, de maneira a incentivar 
os debates, socializar o conhecimento e sensibilizar os atores 
relevantes para o processo de valorização e sustentabilidade da Orla 
do Lago Paranoá. 
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5.1 Considerações do Presente Estudo 
 

1. O projeto concebido para a Orla Oeste do Lago, com o 
predomínio de lotes de clubes implantados até a margem, 
favoreceu a privatização da orla, dificultando a 
acessibilidade e utilização pela população em geral, 
agravada, ainda, pelas deficiências de transporte coletivo, 
pelo sistema viário sem hierarquia,  pela exigüidade e 
desqualificação dos espaços públicos, pela falta de 
segurança, bem como da inexistência do planejamento da 
orientação nos setores da Orla. 

2. O primeiro desenho urbano para a área já comprometeu a 
existência da alameda de contorno, que poderia 
corresponder às expectativas presentes na proposta 
original. Do mesmo modo não foram definidos,à época, 
mecanismos de acesso livre às áreas lindeiras às margens 
ocupadas pelos lotes de clubes esportivos. Além disso, a 
existência da divisa, com extensão média de 150 metros 
para cada lote, resultou na privatização de grande parte da 
margem do lago. 

3. As áreas projetadas com acesso privativo ao lago foram as 
dos Setores de Clubes Esportivos Norte e Sul, do Setor de 
Mansões do Lago Norte, do Palácio da Alvorada e do 
Palácio do Jaburu.  

4. Embora a Orla do Lago tenha sido concebida para “os 
passeios e amenidades bucólicas de toda população 
urbana”, a inexistência de vias ou calçadas de acesso, com 
a função de delimitar o domínio público e o privado, deixou 

as margens do Lago inacessíveis ao público e, ao mesmo 
tempo vulneráveis à ocupação irregular dos lotes lindeiros. 

5. O trabalho aponta para a necessidade de serem resgatados 
os poucos acessos diretos ao Lago. Conforme o estudo 
constatou de, aproximadamente, trinta espaços públicos de 
acesso à beira d’água, que foram previstos no desenho 
urbano original dos setores na Orla do Lago apenas, 
aproximadamente, nove encontram-se mantidos, entretanto, 
a situação de abandono e precariedade desses dificulta a 
sua utilização. Existem poucos acessos à margem, em lotes 
privados, que são abertos ao público em geral. 

6. A inexistência de normas urbanísticas e edilícias para a 
construção de píeres, trapiches, marinas, cais, rampas para 
embarcações e demais equipamentos na orla do Lago, 
mesmo para os lotes com acesso privativo à água, criou 
uma lacuna na legislação que veio a contribuir para os 
abusos das ocupações, regulares ou irregulares nas 
margens do Lago. 

7. Há necessidade de definição, sob o ponto de vista das 
alturas, de como e onde serão definidas as cotas de soleira. 
Até então, a definição das soleiras à partir da Via L4 vem 
mostrando uma variedade de implicações negativas, pois, 
dada às declividades acentuadas no sentido do Lago, as 
alturas definidas em normas acarretam impacto na 
paisagem, do ponto de vista das visuais do Lago.  

8. No que se refere aos parâmetros urbanísticos existentes 
para os lotes da orla oeste do lago constata-se que, de 
maneira geral, os índices definidos nas normas vigentes 



 
Caracterização da Orla do Lago Paranoá e o seu  
Modelo de Desenvolvimento Perímetro Tombado 

 

 
  

98 

foram respeitados, à exceção dos afastamentos frontais e da 
taxa de permeabilidade para os lotes de clubes e 
associações esportivas. Verificou-se que a proliferação das 
áreas pavimentadas no interior desses lotes impede que se 
garanta os 30% (trinta por cento) de área para escoamento e 
drenagem das águas pluviais. 

9. O estudo constatou que a incidência de edificações nos 
afastamentos, situação que comparece de forma 
generalizada no Trecho 01 do SCES e em menor incidência 
nos outros trechos, deve-se à construção das sedes dos 
clubes e associações, ainda no início da década de 70 
(setenta) quando ainda não tinham sido definidos todos os 
parâmetros de construção das áreas, ou seja, as normas 
constantes das plantas-gabarito SCES-PR 66/1 e SCEN-PR 
67/1, que datam de 1976. Em alguns locais, tais como os 
lotes do Trecho 1 do SCES, observa-se uma maior 
incidência de lotes com construções nos afastamentos, 
principalmente no afastamento frontal. Essa situação pode 
ser explicada, também, pelo fato de que o trecho 1 tem uma 
topografia com caimento acentuado em direção à orla e 
apresenta a configuração dos lotes com dimensão 
transversal mais reduzida, que tem acarretado um 
aproveitamento maior dos terrenos no sentido longitudinal 
determinando, portanto, a construção das sedes e demais 
edificações de apoio aos clubes próximos às divisas frontais 
dos lotes. 

10. Com relação aos usos o trabalho aponta algumas 
constatações sobre potencialidades e diversidades de usos. 
Torna-se necessário se aprofundar essas potencialidades e 

definir usos por trechos (ou áreas).Com base em 
conceituações apresentadas no capítulo 1 sobre o 
significado do lazer e as suas formas de apresentação no 
espaço urbano, devem ser aprofundadas essas questões de 
forma a definir as categorias de uso e atividades compatíveis 
com as especificidades desses espaços. 

11. Há grande ocorrência de atividades comerciais relacionadas 
a lazer e diversão instalando-se internamente aos lotes dos 
clubes, em forma de arrendamentos, que atendem a uma 
clientela externa, independente dos associados das 
instituições recreativas.  

12. Em virtude de que, desde o início, a ocupação da Orla se 
deu quase exclusivamente por clubes esportivos ou 
recreativos e, ao longo dos anos, alguns projetos de 
complementação dos setores da Orla previram outras 
atividades de lazer e turismo vem ocorrendo, atualmente, 
pressões por parte dos investidores para se estabelecerem 
variantes das atividades permitidas. Essas pressões 
ocorrem, principalmente, sobre os clubes, uma vez que há 
poucos lotes disponíveis na Orla.  

13. Embora a idéia do projeto Orla tenha sido muito apropriada 
para responder a essas demandas, bem como para o 
resgate da qualidade do espaço da orla do lago, foram 
desenvolvidos projetos executivos para, apenas, 03 (três) 
dos 11 (onze) pólos previstos e desses elaborados, apenas 
o PÓLO 3 foi implantado. Esse Pólo foi utilizado por um 
breve período, mas não houve por parte do governo e 
demais empreendedores, ações no sentido de garantir a sua 
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implementação. A área encontra-se abandonada, com os 
espaços públicos de lazer em estado precário.  

14. Além do projeto Orla, faz-se necessária a qualificação dos 
espaços de uso popular, dotando-os de uma infra-estrutura 
mínima de estacionamentos, abrigo de passageiros de 
ônibus, iluminação pública, calçadas, ciclovias, telefone 
público, lixeiras, bancos para repouso, rampas para 
embarcações, trapiche e quiosques de apoio. 

15. Em relação ao desenvolvimento de atividades culturais da 
Orla, seria de fundamental importância a inclusão do Lago 
no circuito nacional de eventos náuticos, a consolidação das 
áreas utilizadas para manifestações culturais, o fomento à 
realização de eventos socioculturais, artísticos e religiosos, a 
potencialização das atividades culturais como elemento de 
valorização do Lago, e a inclusão das atividades culturais no 
calendário turístico da cidade. 

16. O estudo constatou que, na orla do lago, os espaços para o 
lazer são restritos a uma classe social de média renda, que 
têm acesso aos clubes, e a uma parcela de alta renda, 
freqüentadora de restaurantes e shoppings de diversão e 
entretenimento. Desse modo, para se atingir a 
democratização do lazer, prevista por Lúcio Costa no seu 
plano urbanístico, é necessário se buscar a democratização 
do espaço da orla. Para isso, além da qualificação e 
conservação dos espaços públicos, é necessário o 
estabelecimento de políticas públicas e parcerias com a 
iniciativa privada, no sentido da divulgação, preservação e 
revitalização desse patrimônio ambiental urbano.  
 

Recomendações gerais 

1. Estabelecer como diretriz para a intervenção na Orla a 
manutenção das premissas que caracterizam a Escala Bucólica; 

2. Resgatar e qualificar os pontos de acesso à orla ainda 
existentes; 

3. Considerar as novas demandas de atividades de lazer da 
sociedade contemporânea; 

4. Estudar as potencialidades de uso e atividades por áreas ou 
pólos, conforme já indicado no Projeto Orla; 

5. Rever a aplicação do alvará de funcionamento a título 
precário para o licenciamento de atividades internas aos 
clubes; 

6. Estudar a definição das cotas de soleira para corrigir 
distorções nas alturas visíveis a partir do lago; 

7. Rever os parâmetros de ocupação que dificultam a 
regularização de clubes instalados anteriormente à 
legislação aprovada para o setor; 

8. Retomar o Projeto Orla, implantar os projetos elaborados e 
implementar  as ações para os demais; 

9. Qualificar os espaços públicos e estabelecer parcerias para 
a gestão das áreas; 

10. Planejar o transporte público compatível com as demandas 
da área; 

11. Promover políticas publicas setoriais integradas para a orla. 
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5.2 Considerações do Documento “Olhares Sobre o Lago” 

Com o objetivo de explorar a potencialidade que representa 
o Lago no contexto da cidade, são apontadas algumas diretrizes 
que trariam resultados a curto e médio prazos, tais como: 

• Dinamização e popularização dos esportes náuticos; 

• Estímulo às praticas desportivas nos clubes e nos espaços 
públicos da orla; 

• Utilização do potencial turístico do lago como patrimônio 
ambiental, paisagístico e cultural da cidade; 

• Utilização do potencial para atividades de recreação e lazer; 

• Popularização do lago como espaço de lazer. 
 

Essas propostas devem ser traduzidas em ações concretas, 
mediante a parceria dos órgãos governamentais, das entidades 
comunitárias e dos empresários dos setores envolvidos, o que 
provocaria uma mudança radical na forma de apropriação do lago. 
Dentre as medidas que poderiam ser adotadas, podemos destacar: 

1. Promoção de eventos náuticos nacionais e internacionais 
ensejando a inclusão de Brasília no calendário de eventos 
náuticos. 

2. Qualificação de espaços públicos, dotando-os de infra-
estrutura para a prática de esportes, recreação e lazer. 

 

 

 

3. Definição de projeto básico para qualificação dos espaços 
públicos de acesso ao lago, dotando-os de , no mínimo , via 
de acesso com estacionamento ,abrigo para passageiros de 
ônibus , telefone público, iluminação pública, lixeiras, rampa 
para embarcações, trapiche, bancos para repouso e, com  a 
responsabilidade pela manutenção da área, quiosque de 
apoio. 

4. Implantação de marinas públicas, possibilitando a 
ampliação dos usuários do lago e dos proprietários de 
embarcações, com redução das despesas que representam 
as mensalidades do clubes náuticos. 

5. Revitalização das ciclovias existentes, integrando-as à malha 
viária do Lago Sul e do Lago Norte, com a definição de 
faixas de rolamento e sinalização adequadas. 

6. Promoção da pesca esportiva, a partir de estudos para a 
identificação e tratamento paisagístico de áreas públicas na 
orla ,com a finalidade de potencializar a vocação do espelho 
d’água como atrativo para vivência e introdução de espécies 
compatíveis com a ecologia do lago, podendo representar  
uma alternativa aos amantes do esporte que se deslocam ao 
Araguaia e outros rios distantes, para a sua prática. 

7. Implantação dos 11 pólos do Projeto Orla com diversas 
opções de lazer, turismo e cultura, gerando emprego e 
renda, além de promover a integração da cidade com o 
lago. 
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8. Identificação e tratamento paisagístico de áreas públicas 
na orla, com a finalidade de potencializar a vocação do 
espelho d’água como atrativo para a vivência, explorando a 
beleza e a amenidade do ambiente. 

9. Implantação efetiva dos parques ecológicos e de uso 
múltiplo, localizados na orla como alternativa de recreação, 
lazer e turismo ecológico. 

10. Implantação de terminais turísticos, voltados para passeios 
em embarcações que ofereçam serviços, conforto e 
segurança para os seus usuários. 

11. Implantação de circuito gastronômico, incluindo os 
restaurantes panorâmicos, para ampliar as possibilidades 
de uso  por parte da população local e dos turistas. 

12. Recuperação do circuito místico, envolvendo a restauração 
da igreja de São Geraldo,  2ª Igreja mais antiga do DF, 
tombada pelo GDF e localizada no Parque Urbano do 
Paranoá, a Prainha _ rebatizada de Praça dos Orixás; a 
Ermida Dom Bosco – primeiro templo religioso de Brasília , 
inaugurado em 1957; a Igreja da Vila Planalto – tombada 
pelo GDF e recentemente incendiada; dentre outros 
espaços e manifestações, como procissões e festas de 
cunho religioso. 

13. Implantação do circuito cultural, que deverá incluir a 
recuperação do Museu de Arte de Brasília, a Concha 
Acústica, o Centro de Lazer do Lago Norte, o Parque do 
Anfiteatro do Lago Sul e a criação de novos espaços 
culturais. 

14. Disponibilização de informações de interesse turístico, 
mediante a elaboração, publicação e distribuição de guias 
turísticos, sinalização de vias e de pontos atrativos com 
placas informativas, divulgando as áreas de lazer, os 
passeios náuticos, os serviços de hotelaria, o circuito 
místico, o circuito cultural, o circuito gastronômico e o 
circuito ecológico. 

15. Implantação de mirantes ao redor do lago, valorizando e 
explorando as belezas dos seus cenários paisagísticos. 

16. Implantação de serviços de ônibus abertos e panorâmicos, 
com linhas regulares aos pontos turísticos. 

17. Definição de calendário de eventos artísticos, culturais e 
religiosos em torno do lago. 

18. Divulgação do potencial turístico da cidade, explorando os 
atributos da orla. 
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5.3 Considerações Constantes Do Documento: 
“Plano De Sustentabilidade Do Lago Paranoá” 

1. Reconhecimento do Lago Paranoá como bem cultural e 
ambiental da cidade. 

2. Elaboração de inventário sobre as referências culturais 
existentes na orla do lago. 

3. Resgate histórico do Lago Paranoá associado a programas 
educativos e turísticos. 

4. Campanhas de conscientização para valorização do Lago 
Paranoá como patrimônio cultural e ambiental. 

5. Identificação de mirantes naturais para implantação de infra-
estrutura básica, objetivando a valorização da escala 
bucólica do Lago. 

6. Assegurar o cumprimento das normas que prevêem a 
preservação da visibilidade da linha de cumeada, 
correspondente à linha do horizonte. 

7. Definição de instrumento próprio que vise a assegurar um 
padrão arquitetônico de qualidade para área tombada da 
orla do Lago, compatível com Brasília – Patrimônio Cultural 
da Humanidade. 

8. Definição de instrumento legal que estabeleça os 
parâmetros urbanísticos básicos de ocupação da área 
costeira do Lago, da proibição de aterramento e outros 
avanços que causem interferência nas perspectivas visuais. 

 

 

9. Implantação de serviços de ônibus abertos com linhas 
regulares aos pontos turísticos do Lago. 

10. Implantação efetiva dos parques ecológicos e de uso múltiplo, 
localizados na orla do Lago como alternativas de recreação e 
lazer ecológico. 

11. Implantação dos pólos do Projeto Orla, criando diversas opções 
e atividades turísticas. 

12. Flexibilização dos usos dos lotes localizados às margens do 
Lago para viabilizar a criação de comércio e serviços 
voltados para o turismo. 

13. Divulgação do potencial turístico da cidade, explorando os 
atributos do Lago. 

14. Definição de calendário de eventos artísticos, culturais e 
religiosos em torno do Lago. 

15. Identificação de espaços públicos para implantação de infra-
estrutura básica para uso recreacional. 

16. Definição de projeto básico para qualificação dos espaços 
públicos de acesso ao Lago , dotando-os de, no mínimo, via 
de acesso com estacionamento , abrigo de passageiro de 
ônibus, telefone público, iluminação pública, lixeira, rampas 
para embarcações, trapiches, bancos para repouso e 
quiosque de apoio (que pode se tornar responsável pela 
manutenção da área). 
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17. Identificação e tratamento paisagístico de áreas públicas na 
orla do lago, com a finalidade de potencializar a vocação do 
espelho d’água como atrativo para vivência, explorando a 
beleza e amenidade do ambiente. 

18. Promoção de eventos náuticos de cunho nacional e 
internacional. 

19. Inclusão de Brasília no calendário nacional de eventos 
náuticos. 

20. Qualificação dos espaços públicos, dotando-os de infra-
estrutura para prática de esportes (quadras esportivas, 
aparelhos de ginástica, etc.). 

21. Implantação de marinas públicas. 

22. Revitalização das ciclovias existentes, integrando-as à 
malha viária. 

23. Promoção de pesca esportiva, a partir de estudos para 
definição e introdução de espécies compatíveis com a 
ecologia do Lago. 

24. Implantação de terminais turísticos na orla do Lago, voltados 
para passeios com embarcações que ofereçam serviços, 
conforto e segurança para seus usuários. 

25. Capacitação de pessoal. 

26. Implantação de restaurantes panorâmicos e de circuitos 
gastronômicos. 

27. Elaboração, publicação e distribuição de guias turísticos. 

 

28. Divulgação do circuito místico. 

29. Implantação e divulgação dos circuitos ecológicos/parques. 

30. Divulgação dos circuitos culturais. 

31. Disponibilização de informações de interesse turístico. 
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