
setor cultural/administrativo

O setor cultural abriga a sede do parque, o anfiteatro, a praça de eventos, a casa dos espelhos e a Igreja.

Localizada na parte central do terreno, a sede possui vistas privilegiadas do entorno. Os usos e visuais do 
edifício se estendem além da sua projeção através da praça de piso quadriculado que avança em diferen-
tes direções, permitindo tanto a contemplação do Lago Paranoá e do Vale do Bartolomeu assim como do 
próprio Parque, mas também o seu uso para diferentes eventos e atividades tanto de lazer como educati-
vas.

O espelho d´água contínuo e linear reflete o edifício e funciona como uma metáfora da proximidade do 
lago Paranoá além de juntamente com as fontes da Praça das Águas auxiliar no microclima local e no 
conforto dos usuários como regulador de umidade. Ao longo do curso d’água com diferentes larguras, os 
buritis, vegetação característica da região, acompanham seu leito emoldurando a paisagem. Em alguns 
trechos, para privilegiar a vista, os buritis cedem seu espaço para jatos d’água, que remetem à Praça das 
Águas e maximiza a experiência sinestésica dos observadores através do som. 

Na Praça das Águas as fontes são interativas e compõem elementos lúdicos importantes. Painéis interpre-
tativos cujos temas são a água e a importância de seu uso racional estão localizados na praça central. A 
água presente, tanto nos jatos como nos espelhos d’água são reaproveitados para rega e limpeza dos 
equipamentos do Parque. 

O piso será composto de placas cimentícias coloridas formando um padrão reticulado e auxilia na 
redução de reflexão de luz solar e ofuscamento. Esse desenho permite que trechos de piso sejam substi-
tuídos por vegetação mantendo sua malha, formando uma composição bem marcada que se une gradati-
vamente à vegetação do entorno.

No lado oposto ao Lago Paranoá, encontra-se um grande morrote que permite ser acessado através de 
rampa e escadas, permitindo que o visitante tenha uma vista ainda mais privilegiada não somente do 
Lago, mas também do Parque como um todo e do seu entorno.
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