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ALUGUEL DE BICICLETAS E INFORMAÇÕES 

TURÍSTICAS

DISPOSIÇÃO GERAL DOS USOS DAS EDIFICAÇÕES

RESIDENCIAL: no térreo, apartamentos voltados para as praças internas. Nos andares 
superiores, por todo o parque.

COMÉRCIO E SERVIÇOS: principalmente voltados para a Av. Afonso Delambert 
Neto,que já possui caráter comercial e de serviços.

RESTAURANTES: voltados para pontos onde se busca maior permanência de pessoas 
(praça central, praça sobre centro cultural,  esquina conformada pelas novas ruas 
criadas).

ESCRITÓRIOS: nos andares superiores, em locais próximos a espaços que abrigam 
restaurantes, que podem vir a ter fluxos no período noturno.

PÚBLICO/COMUNITÁRIO: diluídos no terreno, esses usos foram dispostos nas 
esquinas, de forma a valorizá-las, atrair pessoas e explicitar o caráter público do espaço.
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Área total construída = 60mil m²

Área total dos edifícios em projeção = 17mil m²

Área livre de edificações = 83mil m²



ESCRITÓRIOSPÚBLICO/COMUNITÁRIORESIDENCIAL COMÉRCIO/SERVIÇOS RESTAURANTES
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PRAÇA CENTRAL

ACESSO AO ESTACIONAMENTO NO 

SUBSOLO

ESPAÇO PARA ASSOCIAÇÕES, ONGS, ETC.

DECK ELEVADO EM 

VEGETAÇÃO DE RESTINGA
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ÁREA VERDE

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

BARES (USO NOTURNO)

ÁREA ESPORTIVA

PRAÇA CENTRAL

RUA REBAIXADA

CAMPO PARA POUSO DE VOO LIVRE

AULAS/OFICINAS

ESPAÇO PARA ASSOCIAÇÕES, ONGS, ETC.
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DECK DELIMITANDO A 

VEGETAÇÃO DE RESTINGA

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

FAIXA DE LOTES CRIADA (USO 

COMERCIAL)G A  EVE ET ÇÃO D  

RESTINGA

MORRO DA LAGOA
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LAGOA

CORTE ESQUEMÁTICO NO EIXO CENTRAL DO TERRENO (sem escala)
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PRAÇA CENTRAL
Marco referencial para o parque, a praça central é o ponto de encontro. Palco 
para apresentações e manifestações, para o ver e ser visto, a praça organiza o 
fluxo e confere legibilidade ao espaço.
O espelho d’água é o elemento que define a praça. A arquibancada que o cerca 
pode ser apropriada para estar e contemplação, assim como ser utilizada 
quando ocorrerem apresentações. No nível inferior, o piso desce até nivelar-se 
com a água, fazendo com que o uso do espaço seja similar ao de uma praia. 
Os decks delimitam a área dos restaurantes, se prolongando em  uma de suas 
extremidades para dentro da área verde (ao norte). Na outra extremidade, ele 
se prolonga até uma espécie de mirante, de onde é possível visualizar a lagoa. 
A proposta é que o gramado em frente a esse deck, livre de árvores, seja 
apropriado pelos usuários do parque como mais uma área de estar.

AVENIDA AFONSO DELAMBERT NETO
O caráter comercial da avenida foi reforçado na proposta, de forma que o térreo 
das edificações que se voltam para a mesma é comercial. Na imagem é 
possível visualizar um dos eixos abertos para o interior do parque, que origina a 
praça central. Como mencionado anteriormente, a intenção é configurar um 
espaço permeável e mostrar aos passantes que o interior do terreno é um 
espaço público, de forma que se sintam atraídos a entrar. Sobre as marquises 
do comércio, constituem-se as sacadas dos moradores.
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A TRANSIÇÃO
Conforme citado anteriormente, este trabalho tem a intenção de configurar espaços que propiciem a relação entre os 

espaços públicos e privados. Para tanto, criou-se espaços de transição, em menor escala, que têm o intuito de configurar 
atmosferas de convívio e cumplicidade. São praças internas, que podem tanto ser apropriadas pelos moradores, quanto pelos 
usuários do parque.  Nesses espaços se dá o acesso para os apartamentos situados no térreo dos edifícios, como em uma 
rua. Também é onde se faz o acesso para os apartamentos situados nos níveis superiores, através de circulação vertical. Para 
configurar o caráter público do espaço, propõe-se que este seja permeável, inserido no fluxo e na dinâmica do parque, com 
alguns usos atrativos  em seu interior, como cafés, playground e feiras. 

São espaços que, para os moradores, localizam e estabelecem relação de identidade e pertencimento. Propiciam a 
interação com os vizinhos, assim como com os freqüentadores do parque. Criam uma escala de vizinhança dentro do todo, 
configurando “lugares dentro do lugar”. Além disso, resgatam uma importante característica da epóca da freguesia da Lagoa, 
que se perdeu ao longo do tempo: a vida social que acontecia nas ruas, o debruçar-se na janela para conversar com os 
vizinhos, o sentimento de pertencer a uma comunidade. 

O  projeto expande as mesmas intenções também para os moradores vizinhos ao terreno. Propõe-se que as casas a 
serem construídas no Condomínio Marina Philippi, nos lotes em contato direto com o parque, voltem-se para ele, tornando 
desnecessária a existência de um muro entre os dois espaços, o que qualificaria a ambos. A mesma situação pode ocorrer no 
trecho do campo de pouso, com a criação de um caminho para onde as casas podem se abrir. 
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PRAÇA INTERNA 3



N

PRAÇA INTERNA 4“
”

A soleira fornece a chave para a transição e a conexão entre áreas com demarcações territoriais divergentes e (...) 

constitui, essencialmente, a condição espacial para o encontro e o diálogo. Estamos lidando aqui com o encontro e a 

reconciliação entre a rua, de um lado, e o domínio privado, de outro. 

A criança sentada no degrau em frente à sua casa está suficientemente longe da mãe para se sentir idependente, para sentir a 

excitação e a aventura do grande desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, sentada ali no degrau, que é parte da rua assim como da 

casa, ela se sente segura, pois sabe que sua mãe está por perto. A criança se sente em casa e ao mesmo tempo no mundo exterior. 

Essa dualidade existe graças à qualidade espacial da soleira como uma plataforma, um lugar em que os dois mundos se 

superpõe, em vez de estarem rigidamente demarcados. HERTZBERGER (2006).
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