
O projeto dos Quiosques de apoio do Parque Urbano e Vivencial do Gama 
consiste numa arquitetura de traçado simples a acolher usos variados, um 
elemento arquitetônico que trará identidade visual ao conjunto edificado do 
parque, dando suporte e apoio às diversas áreas de lazer e recreação. 

Foram projetadas 9 variações de Quiosques para o Parque: Sanitário Público 
Masculino, Sanitário Público Feminino, Sanitário Infantil, Sanitário Família, 
Portaria Secundária, Bicicletário, Lanchonete, Posto de Aluguel de Bicicletas 
e Pergolado. Versatilidade foi a tônica diretriz deste projeto: os quiosques 
podem ser montados, desmontados, remontados e transportados livremente, 
uma estrutura que permite novos usos, novas implantações, novas 
possibilidades futuras para o parque, num sistema de montagem de fácil 
manuseio numa obra ágil e limpa. Uma arquitetura reciclável e reutilizável. 

A decisão dos materiais dos Quiosques primou como escolha aqueles com 
alta capacidade de reciclagem e reuso, dado partido versátil e mutável 
buscado em sua arquitetura. O paralelogramo proposto consiste num sistema 
estrutural simples de aço corten com vigas e pilares parafusados entre si, 
vedação em painéis de concreto pré-moldados (com adequadas 
transmitância e absortância para o melhor desempenho térmico); telhado 
composto de telha metálica térmica, engradamento metálico e forro de 
madeira; pisos de placas de concreto, esquadrias e venezianas em alumínio 
natural. Serão ainda utilizados instalações elétricas e sanitárias com 
tubulação aparente, louças e metais com sistemas inteligentes de gestão 
econômica de água. Para o abastecimento de água, caixas d' água metálicas 
tipo taça instaladas próximas aos conjuntos de quiosques oferece a mesma 
facilidade de instalação e futuras alterações. 

Quiosques do Parque Urbano e Vivencial do Gama, arquitetura reduzida e 
reciclável para uma desejada efemeridade. 

QuiosquesQuiosques sanitário masculino                   sanitário feminino                          sanitário infantil                            sanitário família                                  lanchonete                                         bicicletário                            aluguel de bicicletas                                guarita                                                 pergolado
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3. acesso torre observação
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B. pérgola / ripado metálico
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A Porta Norte consiste no acesso do parque junto ao entroncamento 
entre as chácaras do Setor Norte e a Quadra 02. Esta edificação 
demarca este importante ponto de acesso ao parque e sedia, também, 
a Torre de Observação dos Bombeiros e Guarda Florestal, que, em 
posição privilegiada, permite uma visualização de 100% do Parque 
Urbano e Vivencial do Gama. A partir da Porta Norte, o visitante acessa 
o parque e pode usufruir de toda a sua infra-estrutura. 

Um prisma que parece estar cravado no solo ergue-se até os 9m de altura (em conformidade com a legislação vigente), 
comportando-se como uma grande placa a demarcar o acesso ao parque. O revestimento de aço cortem garante uma 
excelente vida útil da construção, que, com estrutura pré-fabricada de concreto e escada metálica, garantem uma obra 
mais rápida e limpa. Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos duplos visam aumentar a inércia térmica e garantir uma 
edificação com maior conforto térmico, que, também é alcançado com a cobertura que faz uso de telha metálica térmica e 
forro de madeira. Ainda na questão da sustentabilidade, serão utilizados louças e metais com sistemas de gestão 
econômica de água. 

Lazer e diversão:  
Bicicletas personalizadas poderão ser 
alugadas para os usuários circularem 
livremente dentro do parque.

Comunicação Visual:  
T1: totem de identificação junto dos Acessos Principais
T2: totem de identificação junto dos Acessos Secundários.
T3: totens de identificação e direcionamento dentro do parque

T1                 T2                T3

COMUNICAÇÃO VISUAL

P U V G 
Parque Urbano e Vivencial do Gama

Logomarca: 
Padrão desenvolvido para identidade visual 
do Parque
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Educação Ambiental:  
Lixeiras de coleta seletiva serão instaladas ao longo dos 
diversos espaços do parque.

CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

***utilizado modelo GDF


