
SOLUÇÃO

Área total - 49.832m² Figura Fundo Áreas Verdes - Praças Pontos de interesse

Temperaturas
AterroAPP - Prainha

Este projeto irá oferecer uma série de funções que proporcionam encontros sociais, despertam os sentidos através dos principais elementos naturais, como 
biofilia, paisagem, ventilação cruzada e visuais, proporcionando uma simbiose com o construído e o natural. O projeto leva, em determinados momentos, os 
principais elementos naturais do entorno para dentro da edificação; em outros,  leva gradualmente o construído para dentro das áreas naturais.  

Um espaço e destino para socializar, incluir, criar conexões para todos,  com diversos usos sob um pais-
agismo integrado à natureza,  para ser aproveitado o ano todo.  

Um edifício paisagem e sua simbiotica praça, que conecta a edificação e o projeto já existente da orla do Guaiba. Essa inte-
gração entre o natural e o construído atraem diferentes perfis, proporcionando lazer e permitindo atrair pequenos negócios, 
talentos, artistas locais, cultivar cultura e feiras “pop ups”, tendo como pano de fundo o lago Guaíba, onde a luz do sol, seus 
reflexos e a paisagem natural guiam o espetáculo. Esse projeto mostra como a simbiose entre os ambientes construído e 
natural é possível, criando um lugar vibrante, sustentável e vivo para aproveitar todo o ano, para todas as pessoas em todas 
as idades.  

No que se refere à saúde, a proposta engloba a sociedade e o desafio pós-pandemia pela necessidade de novos locais de en-
contro para grandes grupos, com a possibilidade de desacelerar, cultivar valores sociais e, principalmente, se reconectar com 
a natureza, criando uma sala de estar urbana, com um espaço público facilmente acessível. O foco está nos espaços de usos 
múltiplos, permanentes e temporários ao longo do ano, fazendo Porto Alegre abraçar a orla e ser vista como uma cidade 
promotora do lazer aos seus habitantes e visitantes.
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Parque Marinha do 
Brasil e sua grande 
linha de extensão ao 
longo da orla Edifícios 

modernos de 
base e torre

Formas orgânicas e 
curvas configuram a
Borda da cidade

Formas puras do 
modernismo no 
entorno

IMBIOSE

A procura por praças e espaços públicos ventilados e de qualidade, próximos à na-
tureza, inclusivos e que proporcionem lazer e atividades para todos, aumentou sig-
nificativamente em decorrência do evento da pandemia. Porto Alegre se destaca 
por ostentar um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil, tendo sido 
premiada pela ONU e apresentando grande potencial na oferta desses espaços aos 
seus moradores. 

O MUNDO PÓS-PANDEMIA MUDOU
ESPAÇOS PÚBLICOS – Espaços abertos têm sido muito buscados e frequentados 
em tempos pós-Covid. Percebe-se uma maior valorização dos espaços livres nas 
cidades, que se confirmam como locais para fins de lazer,  socialização, prática de 
atividades físicas, escolares e até novos espaços compartilhados de trabalho,  já 
que nesses espaços o distanciamento social pode ser melhor administrado.            

Os resultados fortalecem a ideia de que a criação de parques equipados com re-
cursos de interesse público (sejam eles de economia criativa,  áreas culturais ou 
outras instituições que possam estender suas atividades ao espaço livre e semi 
aberto) figure como uma potencial solução, principalmente em grandes centros. 
Percebe-se a necessidade de repensar a forma de construir as cidades, priorizan-
do espaços públicos uniformemente distribuídos com áreas de convívio mais sa-
lubres.
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PONTOS MAIS PROCURADOS

A orla do Guaíba, um dos espaços mais importantes 
da cidade, tem passado por um processo de ressig-
nificação e apropriação importantíssimo, tornan-
do-se um dos locais mais promissores para a propos-
ta deste projeto, criando uma  oportunidade em 
lançar um espaço público, voltado a uma proposta
paisagística com uma  edificação de uso público de 
valor  significativo para os moradores, em terreno privilegiado por um entorno de grande beleza natu-
ral. 
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Conceito
Um espaço público com uma grande praça para gerar economia criativa, cultura e lazer para to-
dos, o ano inteiro. Embora a orla seja um ponto turístico popular durante o ano todo, ela se torna 
menos atrativa no período do inverno e no auge do verão por conta das mudanças bruscas de 
temperatura. 

Este edifício paisagem busca amenizar os contrastes climáticos, proporcionando áreas de proteção 
do sol e da chuva, com sua grande marquise, gentilmente integrando a edificação à cidade e ao 
lago. 

Além de enaltecer a orla e trazer a natureza para o interior do projeto de forma a proporcionar 
saúde, condicionante para a nova realidade  pós-pandemia, o projeto leva em consideração as ne-
cessidades da comunidade e garante usos diversos, de acordo com o movimento natural da popu-
lação, que acontece de forma espontânea no local.

Lugar

Brasil
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Centro de Economia Criativa, Cultura e Lazer

Um lugar para todos pós-pandemia 

S

Temperaturas 
com máximas 
de 40 °

O bairro Praia de Belas se diferencia pelo seu planejamento, amplos espaços verdes e afe-
tação de sua área sobretudo a prédios públicos e comerciais. Consequentemente, o número 
de residências é bastante limitado, o que explica a baixa população. No que se refere a lazer, o 
bairro abriga o Parque Marinha do Brasil, inaugurado em 1978 na área do aterro, assim como o 
Estádio Beira-Rio e o Gigantinho, datados de 1969.        

O BAIRRO

No que diz respeito a sua origem, 
no aterro do  Praia de Belas  esta-
va previsto um bairro residencial 
planejado, seguindo os postulados 
modernistas preconizados pelos 
CIAM’s e pelo seu expoente, 
Le Corbusier. Neste aterro foi aloca-
da uma grande área para a implan-
tação do novo Centro Administrati-
vo do Estado. 

RESIDECIAL
USO MIST O / (RESID. + COMÉRCIO)

CULT URAL
INST IT UCIONAL / SERVIÇOS APP – ÁREA DA PRAINHA 20  A ndares (ou mais) 18 A ndares (em torno) 6 A ndares (ou menos)

INCLUIR A
TODOS

CONECTAR
CIDADE E ORLA

Vias Principais

Na figura x fundo podemos observar
que exis te grandes vazios gerados
pelos parquesno entorno do terreno.
Quanto a volumetria das edi ficações
observamos a forma pura e ortogonal
como caracterís tica principal do bairro
que teve origem no modernismo.


