PARQUE BECO DA CARIOCA
direcionamento do público para o espaço central, onde estão localizados os exemplares históricos do Beco da
Carioca. A proposta para este espaço é, também, acolher uma maior concentração de público no Parque. A Festa
do Divino poderá continuar a ser celebrada ali.
O edifício multiuso proposto é um espaço flexível que pode abrigar diversas atividades comunitárias socioculturais.
Junto à Rua Irineu Comeli, é proposto o alargamento do passeio e um pequeno edifício destinado ao aluguel e B
manutenção de bicicletas.
Os edifícios foram pensados em painéis pré-moldados em concreto aparente e fechamentos em chapa metálica,
que garantem permeabilidade visual e segurança dos espaços internos. Esses materiais foram escolhidos para
B
haver menor impacto da construção e maior flexibilidade de uso e compartimentação.
As demais intervenções no parque estão relacionadas com a iluminação que possibilita o uso noturno
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espaço, sinalização turística, bancos, lixeiras e a pavimentação permeável em todos os setores. No acesso
A
principal, é proposto o uso de piso em concreto drenante. Nos caminhos, um deck elevado em madeira garante
a permeabilidade do solo e, compõe um percurso sinuoso integrado com a natureza e o desenho da paisagem.
Sugere-se a implantação de um estacionamento para os usuários do Parque em terreno lindeiro vazio.

A proposta de criar um Parque urbano busca qualificar não só o núcleo histórico, mas proporcionar para a
cidade um equipamento de lazer com amplo potencial turístico. A partir da valorização do patrimônio natural,
são propostas zonas com diversas possibilidades de uso: áreas de sombra e percursos para caminhadas,
estares e espaços de contemplação. A exploração do córrego como elemento de destaque na paisagem
do Parque está relacionada com o tema da água como elemento unificador do espaço e com significado
histórico relacionado ao conjunto da estrutura histórica da Bica (cisterna, fonte e tanques). A requalificação
deste equipamento, tanto dos edifícios como da vegetação, é o principal objetivo do projeto.
Foram propostos espaços como pequenos cafés, aluguel de bicicleta, lojas de flores e artesanato para
atender aos visitantes. Estes espaços, além de compor o programa proposto, tem o objetivo de gerar renda
e auxiliar na manutenção da estrutura do Parque.
A posição dos edifícios está relacionada com a conformação das bordas do Parque, prevenindo que os
lotes vizinhos se apropriem das áreas públicas, tendo a possibilidade de controle dos acessos para garantir
maior segurança dos frequentadores.
A edificação das lojas, junto ao acesso principal do Parque, compõe o muro perimetral que auxilia no
IMPLANTAÇÃO

PERCURSO E ACESSOS

MATERIAIS

ORÇAMENTO
DESCRIÇÃO
SUPRA-ESTRUTURA
PAISAGISMO
MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO
EQUIPAMENTOS PUBLICOS

VALOR
R$ 920.000,00
R$ 450.000,00
R$ 250.000,00
R$ 1.050.000,00
R$ 390.000,00

TOTAL

R$ 3.060.000,00

%
30.07
14.71
8.17
34.30
12.75

DETALHE - PLANTA

Aço Corten

Concreto

Madeira

Grama

Ipê Amarelo

Ligustro

Cinamono

Jasmin Laranja

DETALHE - CORTE

CORTE A-A

QUIOSQUE

QUIOSQUE
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