
Em sua proposta, o edifício concebido revisita as formas curvas da arquitetura moderna brasileira, especialmente a obra de Oscar Niemeyer, harmoni-
zando com o lugar e redesenhando os espaços abertos, a praia, passeio público e praças, ao modo de Burle Marx e Lina Bobardi. A composição planar 
em concreto aparente, suas lajes, passarelas e rampas, sua estrutura de apoios, com colunas cilíndricas, fazem analogias a natureza do lugar.

Elementos da natureza são reeditados, tais como pedras (matacões) e ma-
deira, bem como texturas existentes na vegetação que se formou nesses anos 
de abandono. Tais elementos se combinam em uma proposta paisagística 
com uma  edificação de uso público de valor  significativo para os moradores, 
em terreno privilegiado por um entorno de grande beleza natural. 

Após os aterros, o local ficou abandonado e a vegetação nativa pode em 
certa medida ser recomposta. Possui hoje vegetação de ribeira nativa e 
praia formada pelas areias carreadas pelas águas, a margem em curva in-
conclusa deveria ter formado a marina. São imagens que fazem parte da 
memória coletiva e foram preservadas.

O projeto paisagístico trabalha a interface da cidade com sua a orla. Na 
face urbana, o passeio projetado e esplanada contemplam a tese da cidade 
caminhável e para as pessoas. A face do lago cria lugares de qualidade, pro-
jetados em detalhe, como cenários que emocionam na relação com a água 
e a natureza que demanda ser preservada.

Essa área merece atenção especial pelo nível de detalhamento e riqueza dos detalhes. Alusões a natureza, como pedras ao longo dos rioz-
inhos, pilares que mimetizam troncos de árvores, bancos e canteiros com traçados orgânicos,  acompanham as linhas curvas dos  pequenos 
“riozinhos” que abraçam e adentram a edificação. Relembram dessa forma o percurso original da água no terreno, indo ao encontro do lago

Na base dos pilares criou-se um 
negativo de base metálica para 
proteger do contato direto com 
o solo e  preservar a estrutura. Ao 
mesmo tempo, endereçou-se  a 
questão estética dos pilares, tra-
zendo leveza e fluidez.

A escada monumental foi elabo-
rada com materialidades distin-
tas: no lado externo optou-se por 
madeira, e na parte interna para 
o corrimão utilizou-se ferro na cor 
preta, para criar movimento e pro-
tagonismo.

Que a arquitetura possa, com seus traços harmoniosos,
 redesenhar as cidades em novos tempos

 em uma perfeita simbiose entre o homem e a natureza

DETALHES SETOR AMPLIADO
Acesso principal da edificação

A EDIFICAÇÃO E SEUS ESPAÇOS

Café 2° pav. com vista para marina ao fundo

Espaços de economia criativa no 2° Pav.

Espaços no térreo para exposições itinerantes

Espaços no térreo para feiras “pop-ups”

O riozinho que chega até o atrium central onde acontecem os grandes 
encontros

DETALHES CONSTRUTIVOS

ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS

TELHADO VERDE

VENTILAÇÃO
CRUZADA

 através das janelas e 
portas de correr

B I O F I L I A 
N A  F A C H A D A
Sombreamento  
Ameniza ventos
Reduz poluição 

sonora

Filtra o ar

PISO PERMEÁVEL 
Garante drenagem 

nos acessos
 e passeios

VEGETAÇÃO
A vegetação da orla foi mantida, preservando o junco na margen do 
lago, bem como os jerivás, figueiras, maricás, vegetação herbácea ar-
bustiva e inguezais, dentre outros. No que diz respeito ao paisagismo, 
foram priorizadas espécies nativas da região.

naturalmente, fazendo referência à natureza do local. No que se refere a materialidade, a calçada e os bancos com o uso da pedra portuguesa nas cores cinza e branco,  contrasta com o 
concreto natural da edificação e a rusticidade dos materiais como o ferro e a madeira.


