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Corte pela piscina olímpica e pela marquise. Os sanitários e quiosque serão construídos sob 

a marquise, todos implantados em meio à paisagem dos buritizais envolvidos por murundus.

Montagem livre com as casas das chácaras e elementos do parque esportivo (parkour)  à direita.

Montagem livre com as trilhas interpretativas passando sobre as áreas alagadiças dos buritizais. Os brejos serão formados a partir de movimentos de terra e acessados por passarelas de madeira. 

O PARQUE DE DENTRO

Regime das Águas: Paisagem em Mutação
A topografi a ondulada resultante da intervenção sugerida no 

projeto estará parcialmente coberta nos períodos chuvosos, com 

alterações visíveis na paisagem - formação de áreas alagadas, 

surgimento de ilhas que podem ser acessadas pelos percursos 

sobre palafi tas, demarcação de vegetação palustre e brejos que 

conformam os espelhos d’água dos buritizais.

Acessos ao Parque / Leitura dos Caminhos Existentes

A leitura dos caminhos marcados na vegetação rasteira pela 

passagem frequente das pessoas indica que o espaço do futuro 

parque será acessado mais pelo centro dos alinhamentos que 

pelas esquinas. Todos os acessos são planos ou em rampas 

com declividade menor que 8,33% e todas as pistas e trilhas 

têm, no mínimo, 1,5m de largura.

Viveiros: uma Arqueologia ao Avesso
Destituídas de suas coberturas e de outros elementos que não 

os de sua matriz espacial, as pequenas construções existentes 

nas fazendas serão habitadas pela natureza. Um percurso eleva-

do em relação ao solo, como as palafi tas do "parque de dentro", 

conecta os diversos viveiros.

Avifauna
Os frutos integram a dieta de mamíferos como a cutia, a capiva-

ra e a anta, e de aves como a arara e o pássaro preto (ver cola-

gem na prancha 5/6). 

Mobiliário
Fragmentos do peitoril do muro que limita os ambientes interno e exter-

no do parque se desprendem para formar unidades de mobiliário. Esta 

estratégia permite que elementos de pequena escala  mantenham-se 

conectados ao desenho macro.

Iluminação
A margem perimetral que compõe o "parque de fora" deve ter ilumi-

nação farta sem ocorrência de penumbras, em extensão à iluminação 

pública, o que ampliará a segurança para o uso desta área no período 

noturno. No interior do parque, a iluminação estaria restrita à superfí-

cie do muro de contorno e aos pisos dos percursos das palafi tas, sem 

prejudicar o ecossistema. Vistas pelos alteados percursos de contorno, 

a rede de palafi tas acesa confi gura uma instalação luminosa, contra a 

silhueta escura dos buritis.

Dedos de Paisagem
Os dois edifícios do programa foram implantados formando um an-

fi teatro onde o palco seria a nascente existente no terreno , na sua 

extremidade Nordeste. Todos os ambientes têm vista para as águas da 

nascente, fato que aqui corroboramos com um buritizal que envolve a 

nascente e as casas das chácaras existentes. Estas serão reutilizadas 

como “ruínas” e adaptadas como hortas, viveiros e galpões de apoio à 

manutenção do Parque (ver perspectivas acima).

O Centro de Educação e Cultura
Estruturado por uma circulação ambivalente, este prédio está voltado 

para a nascente e, mais ao longe, para o complexo das ruínas das 

chácaras e os novos buritizais. Toda ela iluminada por aberturas ze-

nitais ameboides, a circulação tem dois largos que funcionam como o 

espaço para Exposições (175m2) e espaço Multiuso (205m2). Ambos 

foram intencionalmente dimensionados com áreas acima da tabela do 

edital para, juntos, funcionarem como um grande espaço polivalente, 

fl exível e redefi nível. Os diversos ambientes do programa (ofi cinas, 

sala de projeção etc.) estão dispostos como “dedos” cobertos por lajes 

planas, as quais oferecem pontos de vista privilegiados para a con-

templação do Parque (ver perspectiva na prancha 1/6). O acesso ao 

Centro se dá por meio de uma rampa espiralada que une o “parque de 

fora” ou “parque de dentro”. 

A Sede Administrativa
Os dois edifícios compartilham o mesmo acesso (rampa espiralada). 

De caráter menos público e mais ensimesmado que o Centro de Edu-

cação e Cultura, na Sede os ambientes estão dispostos como que em 

ilhas ajardinadas; cada ambiente sendo valorizado por seu próprio jar-

dim. Sua cobertura também funciona como mirante aberto ao público 

acessível pelo “parque de fora”.

Outras Arquiteturas
O Parque sugere alguns espaços cobertos adicionais ao programa de 

necessidades mínimo do edital: 

1- piscinas com marquises em meio aos buritizais,  

2- área coberta sob a arquibancada em balanço do Anfi teatro,

3- estacionamento de carros coberto.

As piscinas são uma sugestão de complemento ao programa mínimo 

e, conforme o orçamento disponível, poderão eventualmente ser elimi-

nadas do projeto.

O anfi teatro tem arquitetura de tronco de cone  invertido que sobressai-

-se no Parque e funciona como sua referência espacial central. Sua 

estrutura de concreto armado poderá, se necessário, ser substituída 

por uma arquibancada assentada diretamente sobre o terreno (como 

um teatro grego).

Dois estacionamentos foram cobertos para reduzir seu impacto na 

paisagem do Parque. Sem muitos prejuízos para o aspecto geral do 

projeto, essas lajes de cobertura poderão ser eliminadas.


