
A atual con�guração das 
vias desfavorece o uso 
das margens

Conexões e facilidade 
de acesso às margens

Espaços atrativos, rede 
de mobilidade e maior 
contato com água

Calçadão da Asa Norte

Parque Vivencial II

O Lago Paranoá é um elemento paisagístico de Brasília que permite associá-lo ao conceito de estrutura profunda formulado 
por Roland Barthes. Para esse autor, uma estrutura profunda é um elemento importante na cidade, pois lhe atribui referências, 
permitindo aos seus habitantes caracterizá-la e nela orientar-se. Pode ser um elemento natural ou construído, equivalendo 
aos atributos de legibilidade e imaginibilidade urbanas discutidas por Lynch.  Por esta razão, a requali�cação da Orla Norte do 
Paranoá surgiu como tema para o trabalho de diplomação “A Terceira Margem”.  O propósito de intervir nesse espaço é 
recuperar o sentido de área pública atribuído, na concepção de Brasília, à orla do seu lago.  O crescimento urbano e o 
desenvolvimento da capital federal acarretaram a ocupação indevida de suas margens, tanto Norte quanto Sul.

A escolha do local de intervenção baseou-se no contexto histórico, político e atual da cidade e, principalmente, na relação 
dos seus habitantes com o espaço. Ele foi objeto de intervenção da primeira fase de desobstrução com o “Projeto Orla Livre”, 
realizado pelo governo do Distrito Federal em meados de 2015, que formulou um plano de restituir ao domínio público uma 
faixa de 30 metros de suas bordas. Apesar desta iniciativa positiva, não foi elaborado um projeto geral para uso posterior 

destes espaços, daí a conveniência de pensá-los como um todo.
Essa região situa-se em uma das saídas do Plano Piloto, no encontro de duas importantes vias da cidade: a L4 e o Eixo 

Rodoviário. Apesar de localizada em uma área de conexão do Plano Piloto  com as cidades situadas na direção norte, os 
espaços públicos que contornam esta parte do lago se apresentam isolados devido à própria con�guração das vias. Neles, há 
duas intervenções - Calçadão da Asa Norte e Parque Vivencial II -, situados em margens opostas. Ambos possuem uma 
infraestrutura básica, com alguns equipamentos coletivos e, de certo modo, fazem parte do cotidiano dos moradores. Embora 
reconhecidamente considerados pontos de lazer e encontro, apresentam problemas de acessibilidade, integração e 
iluminação que exigem solução. O desa�o proposto foi  inter-relacionar os espaços públicos existentes, visando proporcionar 
uma região atrativa e acessível. A requali�cação explora as potencialidades do lugar, identi�cadas por minucioso 
levantamento, permitindo elencar os usos e atividades atribuídos ao local por seus frequentadores.  Nas perambulações 
exploratórias, deparou-se com o cultivo de hortas comunitárias, árvores frutíferas, pontos de pesca, entre outros. Pode-se 

avaliar as vocações de uso que deveriam ser respeitadas.
Assim, considerou-se como questões-chaves do projeto a conexão das estruturas existentes nas duas orlas do Paranoá, e 

prover  as áreas com equipamento de lazer, favorecendo seu uso. A integração das orlas deu-se por meio da proposição de  
uma rede de conexões em diferentes escalas, considerando o �uxo de automóveis, de ciclistas e pedestres. As intervenções 
nestas diferentes escalas implicaram no alargamento da ponte do Bragueto, a de�nição de caminhos com a criação de jardins, 
e a implantação de equipamentos de esporte para o atendimento de necessidades de lazer e contemplação, além da 
concepção, na escala arquitetônica, de um restaurante, bar e vestiários. A conexão das duas orlas originou uma terceira 
possibilidade, por esta razão, o trabalho tem por título “A Terceira Margem”, pois indica uma possibilidade entrevista no lugar: 
o de articular a cidade, que pressupõe uma transição,  um lugar de contingências, onde passado e presente se sobrepõem 
para pensar o futuro.

A TERCEIRA 
MARGEM
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Requali�cação da Orla Norte

Análise

Usos e atividades

Partido Projeto

Condicionantes ambientais

Mobilidade

Cheios, vazios e barreiras

Hierarquia viária

Contexto

Medidas propostas
- Redução da porcentagem de vias 
- Malha viária de calçadas e ciclovias
- Ponte destinada aos pedestres e ciclistas
- Pontos de mirante
- Criação de passeios �utuantes no lago e jardim de 
plantas �ltrantes

- Implantação de áreas de permanência estratégicas
- Jardins de drenagem (chuva) em áreas críticas de escoamento
- Adensamento da arborização
- Utilização de plantas típicas do cerrado no paisagismo
- Redução e padronização das dimensões das faixas de rolamento
- Diminuição da velocidade máxima das vias
- Nivelamento das faixas de rolamento com os passeios em áreas de 
travessia
- Cinema ao ar livre
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variável de 1500cm para 550 

Corte esquemático dos jardins de chuva
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ESTRADA PARQUE DAS NAÇÕES - L4

ESTRADA PARQUE DAS NAÇÕES - L4

LEGENDA

Academia existente
Apoio e comércio
Área para cachorros de grande porte
Área para cachorros de pequeno porte
Arquibancada e mirante
Arquibancada natural
Bicicletário
Depósito de materiais
Espaço para apresentações culturais
Estação de bicicleta compartilhada
Estacionamento
Fonte seca
Jardim de esculturas 
Jardins do cerrado
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Jardins �ltrantes
Parquinho existente
Piscina
Piscina para polo aquático
Pista de skate
Travessia elevada ou semaforizada 
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Arco estrutural com seção 
variável de 1500cm para 550 
cm em direção ao centro

Estrutura metálica de seção I

Treliça em V para ligação 
do arco estrutural com 
tabuleiro superior

Escada rampada de 
ligação entre nível 
inferiror e superior

Vigas metálicas para 
apoio do tabuleiro

Aberturas para acesso 
ao nível inferior

Tabuleiro superior 
para pedestres com 
acabamento em madeira

U para implantação de 
jardins ornamentais

variável de 1500cm para 550 

7,5%

A Ponte

A Praça

Planta baixa do restaurante e vestiários

Corte esquemático da 
ponte de pedestres

Isométrica explodida da estrutura da ponte

Ponte existente com redimensionamento das vias
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Iluminação zenital

Fechamento em chapa 
metálica perfurada

Bicicletário

Vestiários públicos

7,5% Depósito
Preparo

Salão

Terraço
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