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RESUMO  

O presente trabalho apresenta um estudo do histórico e 

contexto atual da Lagoa de Carapicuíba, e foca 

principalmente em atuações políticas e urbanas do local, 

com uma análise de como o método de urbanização do 

século 20 influenciou seu desenvolvimento e, 

consequentemente, na perda de seus espaços públicos de 

lazer. Desta maneira, com base em pesquisas de 

referências teóricas, foi possível determinar que, por meio 

de usos públicos de lazer, seria possível a reintegração e 

requalificação do local. A partir desse pressuposto, 

procurou-se definir a espacialidade, funcionamento e 

soluções arquitetônicas necessárias para que um edifício 

abrigue este tipo de uso. A fim de destacar as 

potencialidades da área da lagoa, foram analisados 

teóricos e referenciais projetuais, que fundamentam o 

desenvolvimento de novas diretrizes para o local, com o 

objetivo de criar uma nova proposta urbana em conjunto 

com o projeto de um Centro aquático e de lazer, que 

proporcione novas dinâmicas urbanas para a área, 

revalorizando as atividades públicas de lazer da população 

e reconectando-as com a Lagoa de Carapicuíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Lagoa de Carapicuíba, espaços públicos 

de lazer, requalificação urbana e Centro aquático e de 
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ABSTRACT 

The present work presents a study of the current history 

and context of the Carapicuíba Lagoon, focusing on local 

the political and urban actions, with an analysis of how the 

20th century urbanization method influenced its 

development and, consequently, the loss of its public 

spaces for leisure. In this way, based on researches of 

theoretical references, it was possible to determine that, 

through public leisure uses, it would be possible to 

reintegrate and requalify the area. In order to highlight the 

potential of the lagoon area, theoretical and project 

references were analyzed, grounding the development of 

the new guidelines for the lagoon, with the objective of 

creating a new urban proposal in conjunction with the 

Aquatic and Leisure Center, which provides new urban 

dynamics for the area, revalorizing the public leisure 

activities for the population and reconnecting them with the 

Carapicuíba Lagoon. 
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1 Introdução, objetivo e método. 

INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A Lagoa de Carapicuíba se situa na zona oeste da Região 

Metropolitana de São Paulo, entre o município de 

Carapicuíba e de Barueri. Seu nome lhe foi dado pela 

população da região, porém - de acordo com a Secretária do 

Meio Ambiente, SMA (1999) - ela é uma cava de mineração 

inundada. A lagoa e seu entorno apresentam um histórico 

marcado pela degradação ambiental e social, no qual se 

presenciou atividades de extração de areia, despejo de lixo 

e moradias irregulares, o que influenciou negativamente no 

desenvolvimento do bairro. Atualmente, existe um projeto 

em desenvolvimento, de recuperação e reinserção urbana 

do local, que conta com a implantação de um novo parque e 

novos edifícios educacionais.  

O bairro de Carapicuíba é um claro retrato da expansão 

urbana do século 20, quando o transporte ferroviário e 

privado eram prioridades, ao invés da preservação dos rios 

e do meio ambiente. Esse cenário resultou na ocupação da 

população nas várzeas dos rios; na perda dos espaços 

públicos - que eram destinados à interação social e prática 

do lazer – e; no desenvolvimento dos espaços privados, 

afetando o bem-estar da população e, consequentemente, o 

desenvolvimento social e econômico da região.  

De acordo com o Estatuto da Cidade (2001), os espaços 

públicos de lazer são de extrema importância para a cidade 

e é responsabilidade do município a sua disseminação. 

Esse trabalho tem como objetivo explorar e desenvolver 

esta temática e criar propostas urbanas e projetuais, que 

evidenciem as potencialidades do local, promovendo um 

bom convívio da população com a lagoa. Para isso, foram 

estudadas possíveis diretrizes para as problemáticas 

urbanas apresentadas, levando em consideração as 

questões ambientais, sociais, econômicas, políticas e 

paisagísticas da região. E, para a proposta de criação do 

Centro aquático e de lazer, por meio de uma arquitetura 

voltada para as dinâmicas de lazer do bairro, foram usadas 

como auxílio e embasamento, referências projetuais e 

teóricos. 
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OBJETIVO 

 O objetivo da pesquisa é analisar o contexto da Lagoa de 

Carapicuíba, realizar um levantamento de referenciais 

teóricos e projetuais relacionados, para propor diretrizes 

para a área, em conjunto com um Centro aquático e de 

lazer.  

MÉTODO 

I. Levantamento do referencial teórico; 

II. Levantamento do contexto físico, ambiental, político e 

urbano da Região da Lagoa de Carapicuíba, por meio 

de dados da prefeitura, noticias, pesquisas 

acadêmicas e entrevistas; 

III. Análise da formação e desenvolvimento histórico do 

local, com o estudo do estado atual e propostas 

existentes; 

IV. Definição do lazer esportivo como elemento 

arquitetônico; 

V. Pesquisa sobre os estudos de casos relacionados à 

edifícios de lazer e esporte (SESC Jundiaí, Roskilde 

Swimming Hall e Centro Aquático dos Jogos 

Olímpicos); 

VI. Visita ao terreno; 

VII. Coleta de dados e mapeamento em relação ao uso 

do solo, topografia, zoneamento, infraestrutura 

urbana e níveis sonoros do terreno e de seu entorno; 

VIII. Análise e discussão de dados obtidos, relacionando 

com o referencial teórico estudado; 

IX. Proposta de soluções urbanas e a realização de um 

estudo preliminar do Centro aquático e de lazer para 

a área, de acordo com as diretrizes apresentadas; 

X. Experimentação do projeto por meio da análise do 

sistema estrutural proposto e a realização de modelos 

físicos; 

XI. Análise dos resultados obtidos; 

XII. Elaboração da redação preliminar; 

XIII. Discussão dos resultados;  

XIV. Redação final.  
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2 Contexto da região e histórico da 

Lagoa de Carapicuíba. 

LAGOA DE CARAPICUÍBA 
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2. LAGOA DE CARAPICUÍBA 

CONTEXTO DA REGIÃO E HISTÓRICO DA LAGOA DE CARAPICUÍBA 

 

A Lagoa de Carapicuíba se situa na zona oeste da Região 

Metropolitana de São Paulo entre o município de 

Carapicuíba e de Barueri (Figura 1), sendo 2/3 da lagoa em 

Barueri e 1/3 em Carapicuíba. Atualmente, a região da lagoa 

de Carapicuíba foi aterrada e abriga o Parque Gabriel 

Chucre e um conjunto de edifícios educacionais: Fatec, 

Etec, Sesi e FNC (Figura 2).A região de Barueri da lagoa 

funcionava como um porto de extração de areia, porém essa 

 

Figura 1 Localização da Lagoa de Carapicuíba em relação ao Estado de São Paulo. Fonte: a partir de EMPLASA, 2011, s/p. 
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atividade foi interrompida em 2010 e atualmente a lagoa 

está em processo de aterramento (PREFEITURA DE 

CARAPICUÍBA, 2014). O relevo da área é considerado uma 

planície sedimentar formada pelos depósitos de sedimentos 

do Rio Tietê, como areia, cascalho e argila (CARAPICUÍBA 

CONECTADA, 2017). 

Mediante a Resolução 34 da Secretária do Meio Ambiente 

(SMA, 1996) a Lagoa de Carapicuíba não pode ser 

considerada uma Lagoa e sim uma cava inundada, pois as 

cavas de mineração são produzidas pela degradação 

ambiental resultante da atividade minerária. Enquanto elas 

não tenham um uso definido não podem ser consideradas 

lagoas ou reservatórios, ainda que artificiais. 

Figura 2 Localização da Lagoa de Carapicuíba e seu 
entorno. Fonte: a partir de Google Earth, 2017, s/p. 



9 
 

Os transportes públicos e privados são relevantes no 

entorno da lagoa, devido à sua proximidade ao centro de 

Carapicuíba, onde está localizada a estação da linha 08 – 

CPTM e o terminal rodoviário Municipal José Ribeiro. Na 

região central da cidade há diversos edifícios institucionais 

como escolas, faculdades, um Poupatempo e a sede da 

Prefeitura. O Rodoanel Mário Covas e a Rodovia Castelo 

Branco também fazem parte do entorno da cidade, o que 

facilita o deslocamento para outras regiões.  

De acordo com Santos (2007) a lagoa foi criada por uma 

intervenção, resultante da retificação do Rio Tietê e da 

exploração de sedimentos (Figura 3). Na década de 40 

iniciou-se a extração de areia no local para a construção civil 

por desmonte mecânico, o que transformou a área em uma 

grande cava de areia. Na década de 60, o trecho do Rio 

Tietê próximo à área de extração foi incluso no 

empreendimento do Governo Estadual que visava à 

regularização dos cursos d’água e a redução das enchentes 

(LUCCHESE, 2014). Durante o processo, ocorreu o 

rompimento do dique, divisa entre o rio e a cava de 

  

Figura 3 Imagens de satélites históricas do surgimento da Lagoa de Carapicuíba. 
Fonte: a partir de Lucchese, 2014, s/p. 
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extração, ocasionando na acidental inundação da cava de 

62 hectares, dos municípios de Carapicuíba e Barueri 

(Santos, 2007) - porém, a extração de areia teve 

continuidade até 2010 (Figura 6, Figura 7 e Figura 8). Pela 

sua grande escala, a população nomeou essa área como 

Lagoa de Carapicuíba (Figura 5). 

Pinto (2017), responsável pela secretaria de projetos 

urbanos do município de Barueri, esclarece que, a partir da 

inundação da cava de extração de areia, a divisa dos 

municípios de Barueri e Carapicuíba, que antes era definida 

pelo Rio Tietê, passou a ser definida pela base seca criada 

entre o Município de Carapicuíba e a lagoa (Figura 4). Com 

o desvio do Rio Tietê surgiu uma vala de cinco metros de 

profundidade, ao lado da lagoa, que se tornou, a partir de 

1970, a maior área de despejo de lixo a céu aberto do 

Estado de São Paulo, atraindo 150 famílias de catadores 

para as margens da lagoa, que ocupam irregularmente o 

local. Com o município totalmente urbanizado, em 2001, a 

prefeitura de Carapicuíba desativou o lixão e se encarregou 

de prover moradias para as famílias que viviam dele 

(PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, 2014).

Figura 4 Mapa destacando a divisa dos municípios em 
relação à retificação do Rio Tietê. Fonte: a partir de 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, 1998, s/p. 
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Figura 6 
Desenvolvimento da 
lagoa em 2005, pode-
se observar o 
processo de 
aterramento no 
Município de 
Carapicuíba. Fonte: a 
partir de Google 
Earth, 2005, s/p. 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 
Desenvolvimento da 
lagoa em 2011, pode-se 
observar a área 
aterrada e a expansão 
da favela do Porto de 
areia. Fonte: a partir de 
Google Earth, 2011, s/p. 

 

 

 

 

 
Figura 8 Lagoa de 
Carapicuíba em 
2017, pode-se 
observar o 
desenvolvimento do 
aterramento da lagoa 
no município de 
Barueri. Fonte a partir 
de Google Earth, 
2017, s/p. 

Figura 5 
Desenvolvimento da 
lagoa em 2002, pode-se 
observar a grande escala 
da cava inundada. Fonte: 
a partir de Google Earth, 
2002, s/p. 
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De acordo com o parecer técnico da Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo, CETESB (2011), não há qualquer 

possibilidade de reconhecer que o ambiente aquático da 

lagoa possa ser considerado um corpo d’água provido de 

condições mínimas de qualidade ambiental para usos como 

banho, atividades esportivas, proteção da vida aquática ou 

abastecimento público. A CETESB destaca que as elevadas 

profundidades analisadas pela batimetria realizada na cava 

(Figura 9), que variam de 5 a 22 metros de profundidade, 

causam sérios problemas químicos, biológicos e ecológicos 

nas águas do local. Além de tudo, a declividade abrupta da 

lagoa acarreta frequentes casos de afogamento, colocando 

em risco a população que habita suas margens (CETESB, 

2011). 

As massas de água do fundo e da 

superfície, trocam-se muito pouco ao longo 

do ano, tendo como resultado baixa 

autodepuração e consequentemente baixa 

assimilação das cargas poluidoras, sendo 

uma importante razão para a baixa 

diversidade de espécies e eventos 

frequentes de estratificação térmica e 

química, tendo como principal resultado 

mortandade de peixes em determinadas 

épocas do ano (CETESB, 2011, p. 13). 

 

Figura 9 Mapeamento batimétrico da Cava de Carapicuíba, analisando as 
profundidades que variam entre 5 (laranja) a 22 metros (azul). Fonte: CETESB, 
2011, p. 12. 
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No que se refere à qualidade da água, a CETESB em 

conjunto com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, 

DAEE, realizou o monitoramento de quatro pontos da lagoa 

em 21 campanhas de amostragem. Os principais resultados 

encontrados destacam que o ambiente aquático se encontra 

eutrofizado - poluído, com baixa oxigenação e turvo - 

recebendo constante poluição de córregos e do lixão 

presente nas margens. Constataram-se substâncias tóxicas 

na lagoa, como zinco, chumbo e mercúrio em concentrações 

superiores aos padrões de qualidade mínimos e também a 

contaminação das águas subterrâneas por chumbo e níquel. 

Foram identificadas comunidades biológicas empobrecidas, 

decorrente das questões ecológicas já mencionadas 

(CETESB, 2011). 

Uma proposta de recuperação e inserção urbana da cava de 

Carapicuíba foi realizada pelo DAEE em parceria com a 

CETESB (Figura 10). A proposta contempla diversas 

medidas e ações, coordenadas pelo DAEE, a serem 

desempenhadas por diferentes agentes públicos e 

privados(Tabela 1).  

No que se refere à recuperação ambiental, o DAEE propõe 

quatro medidas (CETESB, 2011):  

 Saneamento dos córregos afluentes mediante a 

implantação e ampliação da rede de coleta de 

esgotos; 

 Recuperação da área do antigo lixão pelo 

confinamento do material depositado, implantação de 

um sistema de drenagem de gases e de um sistema 

de retenção dos rejeitos do processo erosivo 

ocasionado pela lavagem da camada superficial do 

solo;  

 O preenchimento da cava e terrenos adjacentes por 

meio de materiais controlados provenientes da 

limpeza do fundo dos rios, córregos e piscinões para 

a implantação do espelho d’água; 

 Reassentamento das famílias pela companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, e a 

limpeza do terreno pelo DAEE.  
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No que se refere à proposta de inserção urbana para o uso 

seguro da área, foram realizadas três medidas (CETESB, 

2011): 

 Ampliação do parque público e do uso institucional 

adjacente à criação de um novo espelho d’agua, com 

profundidade máxima de três metros e com condições 

físicas, químicas e biológicas ideais;  

  Implantação de um centro logístico e heliporto, com o 

objetivo de abrigar empreendimentos que visam a 

intermodalidade entre os sistemas de transportes e de 

cargas. Ressalta-se que 1% do seu faturamento será 

encaminhado para empreendimentos para estruturar e 

manter o novo parque; 

  Ampliação da acessibilidade da região, pelo sistema 

de transporte urbano sobre trilhos – sendo essa, 

responsabilidade da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos, CPTM.  

O preenchimento da cava e a constituição do Centro 

logístico estão previstos no Termo de Ajustamento de 

Conduta, TAC, assinado pelas mineradoras detentoras da 

área e o Ministério Público Estadual de Barueri. Conforme 

Pinto (2017) descreve, a empresa Fral. Consultoria Ltda é 

encarregada pelo manejo da área e a execução do projeto. 

Desde 2002, a lagoa recebe sedimentos provenientes de 

obras do rebaixamento da calha do Rio Tietê, economizando 

mais de R$ 150 milhões para o Governo do Estado. 

No que diz respeito ao projeto de aterramento da cava e a 

realização do espelho d’água, segundo a CETESB (2011), o 

DAEE especifica que, após a fase de aterramento, a água 

existente do local será esgotada e conduzida diretamente 

para o Rio Tietê e, caso não tenha boas condições 

químicas, será conduzida para a Estação de Tratamento de 

Esgotos de Barueri. O local do espelho d’água será 

impermeabilizado com argila de espessura adequada para 

garantir o confinamento do material, e, após o cobrimento da 

argila, será estabelecido o novo espelho d’água com a 

contribuição de água pluvial, do lençol freático e da água de 

boa qualidade pela SABESP. 

O parecer técnico da CETESB (2011) considera que a 

proposta de recuperação da área para a criação do espelho 
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d’água e do parque público é promissora, pois é esperado 

desse projeto o auxílio do controle da água e prevenção do 

contato indevido da população com a lagoa.  

A implantação do projeto era prevista para ocorrer em um 

período de 10 anos, com o objetivo de recuperar a área 

degradada, proporcionando segurança e melhorando a 

qualidade de vida da população do entorno. Estes objetivos 

seriam concretizados mediante a melhoria da qualidade 

ambiental do local e a criação de oportunidades de 

empregos e renda. Porém, como pode ser visto no 

cronograma do DAEE (Tabela 1) todas as medidas e 

projetos se encontram atrasadas ou sequer foram iniciadas. 

A única intervenção na região finalizada é o parque 

localizado na área do antigo lixão do Município de 

Carapicuíba, projetado pelo escritório Barbieri + Goski e 

inaugurado em 2012 como Parque Gabriel Chucre (Figura 

11). O parque abriga quadras esportivas, anfiteatros, um 

centro cultural e ambiental, uma Unidade Básica de Saúde, 

um mirante, uma pista de corrida e áreas para lazer e 

eventos (Figura 12, Figura 13 e Figura 14). Atualmente, o 

centro cultural e o centro ambiental se encontram fechados 

(ÁREAS VERDES DAS CIDADES, 2017). 

Tabela 1 Cronograma da Proposta de Recuperação e Inserção Urbana da Cava de Carapicuíba 

 

Fonte: CETESB, 2011, p.4. 
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 Figura 10 Implantação do projeto para a cava de Carapicuíba. Fonte: PITA, 2011, s/p. 
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Figura 11 Implantação do Parque Gabriel Chucre. Fonte: PITA, 2017, s/p. 

 

Legenda:  

11- Eventos;  

12- Anfiteatro;  

13- Centro cultural;  

14- Convivência;  

15- Circuito de pneus;  

16- Bocha;  

17- Quadra de areia;  

18- Quadra 
poliesportiva;  

19- Área de estar;  

20- Portaria  

 

 

 

1- Praça da Proa; 

2- Circuito Tietê; 

 3- Viveiro; 

 4- Ed. Ambiental;  

5- Quadras de ténis; 

6- Playground; 

7- Quiosques; 

8- Skate;  

9- Praça Mirante;  

10- Tabuleiro de 
pedras;  
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Figura 12 Fotografia da visita ao parque. Fonte: 
acervo da autora, 2017 

Figura 13 Fotografia do mirante implantado próximo a 
Lagoa de Carapicuíba. Fonte acervo da autora, 2017. 

Figura 14 Fotografia do percurso Tietê com os 
edifícios do município de Barueri ao fundo. Fonte: 
acervo da autora, 2017. 

De acordo com Santos (2007), em fevereiro de 2002, a ONG 

Grito das Águas realizou uma denúncia ao procurador do 

Ministério Público sobre a máfia do lixo contaminado, na 

qual autoridades e empresários lucram com o depósito de 

lixo contaminado em locais impróprios, como a Lagoa de 

Carapicuíba. Os moradores da Vila Gustavo Correa, bairro 

localizado ao lado da Lagoa de Carapicuíba, preocupados 

com as obras do Rio Tietê, a retirada do material do leito e o 

despejo deste lixo na lagoa, procuraram o vereador 

Alexandre Pimentel e, com sua ajuda, abriram a Comissão 

de Acompanhamento das Obras da Calha do Rio Tietê. 
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De acordo com O Estado de São Paulo (2003), em 2003 a 

CETESB realizou uma análise de laboratório na água da 

Lagoa de Carapicuíba e detectou resíduos químicos e 

compostos orgânicos, sendo que a área da lagoa somente é 

licenciada para receber material inerte como rocha e terra.  

Consequente desta análise, o DAEE, responsável pelo 

aterramento da lagoa, recebeu uma multa pela deposição de 

material não inerte.  

Pinto (2017) afirma que, a ocupação irregular que surgiu 

com o lixão, hoje desativado, continua a habitar as margens 

do rio. O Município de Carapicuíba é responsável pelo 

cadastro de todos os moradores da favela e pelo 

remanejamento da população para unidades habitacionais 

construídas pelo CDHU, em um terreno doado pela 

administração municipal. No entanto, a oportunidade de 

realocação para unidades habitacionais atraiu famílias que 

não residiam na área, aumentando drasticamente o número 

da população nas margens da lagoa (Figura 15, Figura 16, 

Figura 17 e Figura 18). Decorrente do aumento populacional 

e da necessidade de realocação de toda a população da 

área, a Prefeitura de Carapicuíba questiona se não seria 

necessária a inclusão do Município de Barueri no processo, 

já que existe uma discussão política em relação à que 

município tem a responsabilidade sob essa região. 

Como resultado, o número de famílias 

cresceu muito além do número das 

cadastradas "inchando" a favela .... Como, 

inicialmente, somente seriam atendidas as 

famílias previamente cadastradas, ficando 

de fora as demais, gerou uma pressão 

político-social forte para o atendimento a 

todos. Nesse momento, a Prefeitura de 

Carapicuíba passou a questionar a não 

inclusão da Prefeitura de Barueri na 

solução do problema. (PINTO, 2017, s/p).  

De acordo com o jornal Primeiro Impacto (2016), a área de 

ocupação irregular nas margens da Lagoa de Carapicuíba 

se encontra degradada, sem saneamento básico, 

calçamento, coleta de esgoto e ligações elétricas, além de 

ser uma área de riscos de desmoronamento. ··.
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Figura 15 Imagem de satélite do início da ocupação a margem da lagoa, 2002. Fonte: 
Google Earth, 2002, s/p. 

Figura 16 Observa-se o aumento da ocupação da favela, 2008. Fonte: Google 
Earth, 2008, s/p. 

 

Figura 17 Aumento da ocupação com a invasão muito próxima a Lagoa, 2012. Fonte: 
Google Earth, 2012, s/p. 

Figura 18 Ocupação atual da margem da Lagoa, contadas 435 unidades, 2017. 
Fonte: Google Earth, 2017, s/p. 
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3 3.1 O lazer e sua importância na cidade como espaço 

público. 

3.2 Equipamentos públicos de lazer esportivo. 

O LAZER E A CIDADE 
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3. O LAZER E A CIDADE 

 

3.1 O LAZER E SUA IMPORTÂNCIA NA CIDADE 

COMO ESPAÇO PÚBLICO 

 

A cidade de São Paulo é um claro reflexo do 

desenvolvimento urbano desenfreado do século 20, em que 

os traçados dos rios foram modificados, suas várzeas foram 

tomadas pelas construções e, muitas vezes, tornaram-se 

esgotos canalizados, tanto a céu aberto como abaixo das 

avenidas - resultando na perda dos rios como parte do 

cotidiano da paisagem urbana (PEREIRA, 2016).  

O sufocamento dos rios pelas cidades foi, em grande parte, 

resultado da falta de planejamento urbano e teve início na 

época de desenvolvimento industrial - em que as ferroviais 

começaram a ocupar preferencialmente o trajeto paralelo 

aos principais rios, pois eram terrenos baratos, planos e 

contínuos.  Isso resultou no processo irreversível da 

construção das várzeas como espaço habitável, levando a 

cidade à proximidade dos rios, de uma maneira indevida, 

desconsiderando questões ambientais (FRANÇA, 2018).  

A ocupação das várzeas dos rios se atenuou com a era 

rodoviarista de 1950, quando ocorreu a implantação de 

grandes vias e áreas para estacionamentos na cidade, no 

lugar de áreas verdes e espaços públicos (PEREIRA, 2016). 

Em paralelo a este cenário, o modelo de desenvolvimento 

urbano do século 20 resultou em áreas urbanas carentes de 

espaços públicos que deem suporte às necessidades de 

interação social da população, como lazer, esporte, cultura e 

consciência com a natureza (PEREIRA, 2016). 

De acordo com Santos e Manolescu (2008), devido ao 

processo de urbanização, muitas cidades começaram a 

investir em espaços privados de lazer, o que agravou o 

isolamento da sociedade e gerou poucos investimentos em 

centros públicos. Como consequência, as infraestruturas de 

lazer ficaram cada vez mais voltadas para grupos com maior 

poder aquisitivo, que se concentraram em condomínios com 

áreas privadas de lazer; cinemas; piscinas; shoppings; entre 
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outros que, fazem com que a sociedade deixe de interagir 

entre si e se feche em espaços privados totalmente 

elitizados, excluindo os demais grupos (MAGNANI, 1998). 

Os espaços organizados para os lazeres 

recreacionais urbanos como também a 

estruturação do entorno ambiental nos 

locais... abre expectativas de crescimento 

regional ou nacional e consequentemente 

uma prospectiva de desenvolvimento 

social e crescimento econômico 

(SANTINI,1993, p. 8). 

O lazer é importante para os indivíduos, pois é nesses 

momentos de descanso que a pessoa consegue manter o 

seu bem-estar. Conforme Camargo (1989), essa atividade 

deve ser realizada no tempo livre, não pode ser obrigatória e 

deve ser gratuita, afetando positivamente no 

desenvolvimento pessoal e social da sociedade. Essa 

prática está diretamente ligada às necessidades fisiológicas 

que constituem a sobrevivência do indivíduo, como 

segurança, status/estima e necessidades sociais (KOTLER, 

1998 apud SANTOS, 2007), além de influenciar no 

desenvolvimento social e econômico da região (SANTINI 

1998). 

Figura 19 Diversas áreas que o lazer abrange. 
Fonte: a partir de SANTINI, 1998, p.16. 

As modalidades de expressão de fenômeno do lazer são 

principalmente definidas e determinadas por variáveis 

culturais e psicológicas de cada indivíduo, que pode 

considerar o lazer como descanso, diversão, recreação, 

entretenimento, desenvolvimento de informações ou 

formações desinteressadas (Figura 19). Estas atividades se 

encontram ligadas ao desenvolvimento e o nível de 

organização socioeconômico de cada sociedade, e 

dependem de três variáveis: atividades de lazer, tempo livre 

e o espaço de lazer (SANTINI, 1993). 
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O tempo livre é a parcela de tempo linear após o 

cumprimento das atividades profissionais e sócio familiar. 

De acordo com Magnani (1998), são nessas horas que o 

trabalhador escolhe, apesar das limitações econômicas, o 

que lhe é mais agradável, e, ainda que sejam poucas horas 

de descanso, elas alimentam atividades que ressaltam a 

personalidade de cada bairro, como bailes, futebol, 

brincadeiras infantis nas ruas, entre outras. 

De acordo com França (2018), o espaço de lazer na cidade 

é considerado como público e se define como físico-social.  

O encontro entre diferentes indivíduos, que tem como 

objetivo em comum a busca por prazer e descanso é 

favorável nesse local. Sendo assim, o espaço público de 

lazer, além de forma física, apresenta possibilidade de 

diferentes usos e de cargas simbólicas, além de livre acesso 

e liberdade de escolha quanto ao compartilhamento, ou não, 

de experiências. São espaços socioculturais em que 

predominam a qualidade arquitetônica, paisagística e 

ambiental, além de certa vigilância. É comum que os seus 

usuários, possam usufruir gratuitamente, da infraestrutura 

física. 

O lazer é parte integrante da vida cotidiana 

das pessoas e constitui, sem dúvida, o 

lado mais agradável e descontraído de sua 

rotina semanal. Exatamente por estas 

razões e que não está imune a 

preconceitos quando se trata, não de 

desfruta-lo, mas de refletir sobre seu 

significado. Em primeiro lugar, é 

considerado irrelevante, enquanto tema de 

pesquisa: há coisas mais sérias.... Aliás, 

nem mesmo existe: no caso específico dos 

trabalhadores, há quem constate que o 

tempo livre é basicamente utilizado para 

completar os magros orçamentos 

domésticos; quando existe, ressente-se da 

falta de espaço, equipamentos, ou então 

está irremediavelmente contaminado 

pelos, mas-media, não passando, por 

tanto, de válvula de escape de alienação 

(MAGNANI,1998, p.19). 
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Segundo Reis (2009), o lazer é um fenômeno que ocorre no 

centro da sociedade e é resultante de uma longa e intensa 

cadeia de modificações sociais, que se produzem e 

transformam ao longo do tempo. Não existe uma posição 

consolidada e aceita pelos teóricos que se dedicam a 

estudar este fenômeno, que defina o momento histórico 

pontual do seu surgimento. Para muitos, as atividades de 

lazer já estavam presentes nas sociedades mais antigas por 

meio de diversas manifestações culturais, como olimpíadas; 

competições poéticas e teatrais na Grécia; os banhos 

públicos; os banquetes; as festas; as corridas de carros; os 

combates de gladiadores em Roma e; os feriados religiosos.  

Para outros, o lazer é um fenômeno moderno, com origem 

marcada nas sociedades urbano-industriais. Assim como 

Santini (1993) aponta, o surgimento do lazer foi resultante 

da Revolução Industrial, quando os empregadores 

procuravam produzir muito por um custo mínimo. Isto 

resultou no aumento drástico da jornada de trabalho, que 

atingiu até dezesseis horas tanto para homens, mulheres 

quanto crianças em condições precárias, sem segurança, 

iluminação e ventilação nos ambientes de produção e em 

suas moradias. Os trabalhadores não tinham direitos e nem 

amparo social, com salários baixos, sem descanso e férias. 

Decorrente de toda a situação de exploração, os operários 

se uniram e organizaram movimentos e revoltas de caráter 

sindical, com o intuito de obter melhores condições de 

trabalho e de vida – sendo a diminuição das horas de 

trabalho um dos objetivos alcançados por meio de medidas 

legislativas.  

Convém recordar que a luta do movimento operário pela 

diminuição da jornada de trabalho tinha como objetivo, entre 

outros, conquistar parte das horas ocupadas em tarefas 

produtivas e destiná-las às atividades culturais e recreativas, 

como leitura e descanso (MAGNANI, 1998). Surge, assim, o 

incentivo de práticas físico-esportivas, com o objetivo de 

manter a saúde física e qualidade de vida dos trabalhadores 

(HIRAI, 2009).  

Em 1948, identifica-se outro acontecimento de igual 

relevância no âmbito dos direitos do trabalhador: a criação 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da 
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Organização das Nações Unidas (ONU). O lazer foi incluído 

como uma das pautas de discussão do documento e 

conseguiu contribuir significativamente para as políticas 

públicas e a reformulação sobre o tempo livre e o lazer. 

Todo ser humano tem direito a repouso e 

lazer, inclusive a limitação razoável das 

horas de trabalho e a férias remuneradas 

periódicas (ONU, 1948, p.5). 

De acordo como Estatuto da Cidade (2001), atualmente, o 

município é responsável por formular a política e, por meio 

do Plano Diretor, cumprir as funções sociais da cidade - 

possibilitar o acesso à região e garantir os direitos a todos 

que nela vivem, como moradia, serviços e equipamentos 

urbanos, transporte público, saneamento básico, saúde, 

educação, cultura e lazer, tanto para gerações atuais como 

futuras. Ressalta-se que, de acordo com ele, as atividades 

de lazer e esporte são de grande importância para o 

desenvolvimento de sua população. 

“as atividades de lazer e desportivas têm 

um papel importante no controle e na 

redução da violência urbana que afeta, 

sobretudo, a população jovem nas grades 

cidade. Por estas razões, as atividades da 

área de esportes e lazer são fundamentais 

na melhoria da qualidade de vida da 

população” (PLAO DIRETOR DE SÃO 

PAULO, 2002, s/p).  

Nesse panorama, de acordo com Hirai (2009), com a 

primeira participação do Brasil nas olimpíadas, em 1920, 

foram criados grandes equipamentos públicos voltados 

apenas às atividades esportivas olímpicas. Decorrente disto, 

em 1946, foram desenvolvidos novos equipamentos de lazer 

e esporte para a grande massa de trabalhadores, como o 

Departamento Regional do Serviço Social da Industria 

(SESI) e o Departamento Regional do Serviço Social do 

Comércio (SESC) de São Paulo. O lazer esportivo também 

começou a ser incentivado junto nos Centros Educacionais 

Unificados (CEUs), que são grandes centros educacionais 

públicos equipados com instalações esportivas que exercem 

um importante papel para atender as necessidades de 

recreação da população. 
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3.2 EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE LAZER 

ESPORTIVO 

Para que um espaço de lazer promova práticas sociais e 

reproduza experiências e vivências próprias da comunidade, 

é preciso mantê-lo como um equipamento multifuncional que 

dê apoio, tanto às práticas de atividades físico-esportivas 

quanto à produção de cultura, apresentando-se como um 

local aberto para a espontaneidade de manifestações 

culturais e também acessíveis a grandes grupos, ou seja, 

um espaço que abrigue diversas atividades como festa, 

locais de encontros, prazer, espetáculo e tudo aquilo que 

envolva o tempo livre do cidadão (AZZINI,2013). 

Conforme a Agência das Nações Unidas (1948), afirma, o 

lazer esportivo se apresenta como um elemento de 

rompimento das barreiras resultantes das diferenças 

culturais e étnicas (Figura 20), além de promover vantagens:  

I. Econômicas: com o desenvolvimento econômico 

local, por meio de novos empregos;  

 

II. Vantagens físicas: conduzir para uma vida saudável e 

plena;  

 

III. Desenvolvimento humano: por meio do ensinamento 

de valores fundamentais, como a cooperação e o 

respeito, tanto para crianças quanto adolescentes, 

reunindo os indivíduos e as comunidades.  

 

Figura 20 Declaração da Agência das Nações Unidas. Fonte: ONU, 1948. 
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Com relação ao Município de Carapicuíba, vale mencionar 

que existe uma secretaria responsável pela promoção, 

coordenação e incentivo do esporte e lazer. O departamento 

é responsável pela organização de campeonatos de futebol 

e futsal; corridas em praças e; em alguns ginásios, diversas 

atividades como ballet, jazz, vôlei, basquete e Kung Fu 

(Tabela 2). Entretanto, é possível observar um déficit de 

equipamentos públicos de lazer esportivos na área, pois em 

todo o município se apresentam apenas sete locais para 

atividades esportivas de lazer que deem suporte a sua 

população anualmente (Figura 21) e nenhum atende como 

um espaço multifuncional, que abrigue toda sua população e 

que seja acessível à espontaneidade do bairro.  

 

Figura 21 Equipamentos de lazer esportivo no Município de Carapicuíba. Fonte: 
A partir de PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, 2018. 
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Tabela 2 Atividades de esporte e lazer promovidas pela Secretária de Esporte e Lazer de Carapicuíba 

Nome Endereço Atividade Faixa etária 

Campeonato Municipal de Futsal 

2017/2018 

Não informado Futsal Todas 

Campeonato Municipal de 

Futebol 2017/2018 

Não informado Futebol Todas 

Polo Praça da Árvore Cohab V Iniciação esportiva, basquete, 

Handebol, Ritmos, Alongamento 

 5 a 17 anos 

Corrida do Peru 2017 Praça Aldeia Jesuítica Corrida Todas 

Escolinhas do esporte Diversas escolas, não 

informadas 

Diversas modalidades Todas 

Polo Ginásio Ayrton Senna Cohab 5 Diversas modalidades Todas 

Polo Campo do XV Vila Lurdes Zumba A partir de 15 anos 

Polo Niterói Cohab 2 Futebol e Atletismo 6- 17 anos 

Polo Planalto Jardim planalto Futebol, baby class, Ballet, Zumba 4- 17 anos 

Polo Vila Cretti Vila Creti  Futebol 8 a 17 anos 

Polo Inac Ariston Atividades em geral A partir de 50 anos 

Fonte: A partir de PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, 2018. 
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4 4.1 SESC Jundiaí - Jundiaí, SP, Brasil. 

4.2 Roskilde Swimming Hall - Roskilde, Dinamarca 

4.3. Centro Aquático dos Jogos Olímpicos – Londres, Reino 

Unido. 

ESTUDOS DE CASO 
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4. ESTUDOS DE CASO  
 

Utilizou-se como critério para a escolha dos estudos de caso 

edifícios que apresentam interação com as águas e que 

proporcionam um embasamento técnico e teórico do 

funcionamento de centros relacionados ao lazer e esporte. 

Duas das referências internacionais - Roskilde Swimming 

Hall e o Centro aquático dos Jogos Olímpicos de Londres - 

são centros aquáticos, porém a visita aos edifícios é 

inviável.  Sendo assim, o SESC Jundiaí foi escolhido por 

possuir um complexo aquático e proposta similar à proposta 

projetual apresentada nesse trabalho, embora seu programa 

seja mais complexo do que esta.  

4.1 SESC JUNDIAÍ 

 

FICHA TÉCNICA 

Localização: Jundiaí – SP, Brasil. 

Arquitetos: Teuba Arquitetura e Urbanismo 

Área: 19.753 m2 

Ano do projeto: 2014  

O PROJETO 

A unidade de Serviço Social do Comércio (SESC) de Jundiaí 

se localiza ao lado do Jardim Botânico, do rio Jundiaí, da 

linha férrea e da prefeitura da cidade (Figura 22). 

O volume do projeto consiste em duas formas esteticamente 

diferentes, com um bloco horizontal e um bloco cilíndrico 

azul vertical, que abriga o ginásio coberto. De acordo com 

Grunow (2015), a intenção das arquitetas Christina de 

 

Figura 22 Imagem de satélite com estudo do entorno. Fonte: a partir de Google 
Earth, 2017, s/p. 
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Castro Mello e Rita Vaz era o aproveitamento máximo do 

terreno, por meio da horizontalidade e, procuraram tornar o 

projeto visível de qualquer ponto da cidade de Jundiaí, 

mediante o formato cilíndrico do edifício (Figura 24). 

A fachada do bloco horizontal é composta principalmente de 

vidro e caixilharia de alumínio que, de acordo com as 

arquitetas, traz transparência para o edifício possibilitando a 

integração do exterior com o interior e também a garantia de 

maior iluminação natural, reduzindo o uso de energia (Figura 

23). Foram propostas aberturas no pavimento térreo e no 

pavimento superior, junto à cobertura do vão central, 

resultando na circulação do ar por efeito chaminé (Figura 

25). 

A dinâmica dos fluxos verticais do projeto ocorre pela rampa 

central, que conecta o pavimento térreo e o primeiro andar 

(Figura 25 e Figura 26). Já o acesso para o subsolo e para a 

cobertura é feito por meio de elevadores e escadas. As 

áreas de circulação horizontal são generosas e próximas 

aos usos coletivos do projeto - como a quadra e a rampa - e 

são moderadas para os usos mais reservados, como a 

administração. 

 

Figura 23 Croqui do volume do projeto, observa-se o contraste entre o cilindro e 
o edifício horizontalizado. Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 

 

Figura 24 Croqui do estudo volumétrico do projeto em relação à paisagem. 
Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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Figura 25Imagem do vão central entre o pavimento térreo e o primeiro pavimento. Fonte: acervo próprio 
da autora, 2017. 

 

Figura 26 Fotografia do vão central e rampa. Fonte: acervo 
próprio da autora, 2017. 

 

Figura 27 Vista do lado direito do hall de acesso, com o 
auditório e foyer. Fonte: ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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O programa de necessidade destaca atividades de lazer e 

cultura, como esportes, arte, leitura e saúde, e se organiza 

em cinco pavimentos (Tabela 3). No subsolo se localizam as 

áreas técnicas, o estacionamento coberto, área dos 

funcionários e três blocos de circulação vertical para acessar 

o edifício (Figura 28). O estacionamento coberto comporta 

82 vagas com quatro vagas para portadores de 

necessidades especiais e necessita de manobrista, pois 

muitas das vagas ficam bloqueadas. O perímetro do 

estacionamento possui aberturas que proporcionam 

ventilação e iluminação natural para o subsolo.  

Na área externa do pavimento térreo se encontram uma 

quadra poliesportiva e um pequeno campo de futebol com 

arquibancada, 43 vagas para veículos e um acesso por 

escadarias para a quadra coberta . O acesso principal se 

encontra na Avenida Antonio Frederico Ozanan e conduz 

para o hall de entrada, onde se localiza a rampa principal 

que liga o pavimento térreo com o primeiro pavimento 

(Figura 29). 

Ao lado direito do hall se encontra o auditótio, com o foyer, 

área técnica, plateia, palco, depósito e vestiários (Figura 27). 

A estrutura cilíndrica localiza-se em frente ao hall, abrigando 

a biblioteca, salas de tecnologia e artes, espaço infantil, 

salas esportivas e a área técnica. O seu diâmetro é de 

aproximadamente 44 metros. Ao lado esquerdo do hall, 

próximo as quadras externas, localizam-se diversas salas 

esportivas,como salas de squash e salas multiuso, o 

vestiário principal e o bicicletário (Figura 32). 

Tabela 3 Tabela de estudo dos usos de cada pavimento. 

PROGRAMA 

Pavimento Usos predominantes 

Subsolo Estacionamento, acessos verticais e as áreas 

técnicas. 

Térreo Auditório, espaço odontológico, ambulatório, 

bicicletário, sanitários, vestiários, apoio técnico, 

biblioteca, tecnologia e artes, espaço infantil e 

salas esportivas. 

Primeiro 

pavimento 

Área de exposições, comedoria, administração, 

área de apoio, sanitários, salas de uso múltiplo, 

três piscinas e quadra. 

Terraço e 

cobertura  

Placas solares, sanitários e jardim. 

Fonte: A partir de ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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Figura 28 Estudo da setorização subsolo. Fonte: a partir de ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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Figura 29 Estudo da setorização pavimento térreo. Fonte: a partir de ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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A rampa principal conduz para o primeiro pavimento 

(Figura 32), onde a estrutura cilíndrica comporta a quadra 

poliesportiva com salas de multiúso e vestiários. A quadra 

é utilizada tanto para competições como para atividades 

escolares (Figura 30). Ao lado dela se encontram a parte 

técnica do auditório; uma área expositiva de 150 m2 e; o 

espaço administrativo, com pé-direito duplo de 7 metros. 

Na fachada norte se localizam as três piscinas; a 

comedoria e; a cozinha, onde muitos pais aguardam seus 

filhos encerrarem as atividades aquáticas (Figura 31). A 

piscina semi-olímpica e a piscina infantil possuem 

cobertura com pé-direito duplo de 8,5 metros, e a piscina 

de lazer de 280 m2 é descoberta, com vista para o jardim 

botânico. O acesso para as piscinas é controlado por meio 

de catracas (GRUNOW, 2015) . 

A cobertura do projeto, com um total de 

5000 m2, apresenta jardins e terraços com marquises, 

áreas de estar e um espelho d’água (Figura 33). É possível 

acessar o pavimento por meio de dois blocos de circulação 

vertical. A cobertura da quadra possui acesso exclusivo 

para manutenção, por meio de uma passarela de 1,10 

metros que envolve todo o perímetro da estrutura cilíndrica. 

O acesso também funciona como uma calha que direciona 

as águas pluviais (Figura 34).  

Figura 30 Quadra 
poliesportiva no 
momento em que 
ocorria uma 
atividade escolar. 
Fonte: acervo 
próprio da autora, 
2017. 

Figura 31 
Comedoria. 

Fonte: acervo 
próprio da 
autora, 2017. 
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Figura 32 Estudo da setorização primeiro pavimento. Fonte: a partir de ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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Figura 33 Estudo da setorização terraço. Fonte: a partir de ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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Figura 34 Estudo da setorização cobertura. Fonte: a partir de ARCHDAILY BRASIL, 2015, s/p. 
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COBERTURA DO GINÁSIO 

Legenda: 

 

1. Painel composto por chapas 

cimentícias revestidas com 

mosaico cerâmico; 

2. Telha em aço galvanizado;  

3. Rufo de chapa de aço inox;  

4. Calha metálica;  

5. Fita de vedação autoadesiva;  

6. Isolamento em lã de rocha;  

7. Barreira em manta geotêxtil;  

8. Bandeja perfurado em aço 

galvanizado; 

De acordo com Grunow (2015), a cobertura do ginásio é composta por telhas metálicas com dois isolamentos: um acústico, 

para o amortecimento do ruído da água da chuva, e outro térmico, com lã de rocha (Figura 35). O revestimento da cobertura 

é composto por chapas cimentícias com mosaico de cerâmica esmaltada 

. 

 

Figura 35 Detalhe cobertura do ginásio. Fonte: GRUNOW, 2015, s/p. 
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 Figura 36 Detalhes cobertura do vão central. Fonte: GRUNOW, 2015, s/p. 

 

COBERTURA DO VÃO CENTRAL  

Legenda: 

5. Cobertura termoplástica, manta Alwira; 

8. Tesouras;  

10. Paredes de concreto aparente impermeabilizado; 

11.  Terças metálicas; 

12. Corrimão;  

13. Espelho d’água;  

14. Isolamento em lã de vidro;  

15. Lâminas de chapas de alumínio;  

16. Apoio de forro; 
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A cobertura do vão central é constituída por uma estrutura 

metálica treliçada em formato de “V”, coberta por uma 

manta termoplástica para a sua impermeabilização, que 

conduz as águas pluviais para o espelho d’água localizado 

nas laterais da cobertura. Ao lado do espelho d’água se 

encontram as aberturas com venezianas de vidro, que 

possibilitam a ventilação natural do espaço mediante o 

efeito chaminé. O forro interno do vão central apresenta 

isolamento térmico por meio de uma manta de lã de vidro 

coberta por chapas de alumínio (Figura 36). As soluções 

projetuais desta cobertura proporcionam conforto térmico 

para o edifício e possibilitam o reaproveitamento das águas 

pluviais, com o objetivo de criar um espaço agradável na 

cobertura, a partir do espelho d’agua. 

Os níveis do projeto variam de acordo com o seu uso: o 

subsolo possui um pé-direito de 3,40 m, o pavimento térreo 

3,70 metros, a quadra poliesportiva um pé-direito mínimo 

de 12,20 metros e máximo de 23,80 metros e, a estrutura 

da cobertura possui altura máxima de 6,80 metros (Figura 

37). 

Esse projeto é uma referência para o estudo das dinâmicas 

espaciais relacionadas às atividades de lazer e esporte, 

além de soluções de materialidade, incorporando a 

paisagem do jardim botânico para o seu interior e as 

soluções técnicas, como soluções acústicas e de conforto 

térmico. 

 

Figura 37 Analise dos pés direito do projeto. Fonte: a partir de ARCHDAILY 
BRASIL, 2015, s/p.  
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4.2 Roskilde Swimming Hall 

FICHA TÉCNICA 

Localização: 4000 Roskilde, Dinamarca 

Arquitetos: CREO Architects e JAJA Architects 

Área: 7.894 m2 

Ano do projeto: 2018 – Concurso  

 

O PROJETO 

O projeto se localiza na cidade de Roskilde, na Dinamarca, 

próximo à linha férrea e a Rodovia Holbaek. Seu entorno 

se apresenta predominantemente residencial com 

gabaritos baixos (entre um a quatro pavimentos), próximo 

às quadras esportivas, uma escola, um shopping e uma 

área comercial e de serviços (Figura 38). 

O projeto ganhou o primeiro lugar no concurso para o 

restauro do antigo edifício do salão de natação abaixo da 

torre de água da cidade, construída em 1960, e a inclusão 

de um novo programa, com mais áreas de natação e estar. 

A obra foi finalizada em 2018 (ROSENFIELD, 2015, s/p). 

Figura 38 Imagem de satélite com analise do entorno. Fonte: a partir de Google 
Earth, 2017.  
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Os arquitetos Jack Leonard,  Louisiana Channel, Kathrin 

Susanna Gimmel e Jan Yoshiyuki Tanaka preservaram os 

edifícios existentes, propondo o seu restauro e a reforma 

do seu interior. Apresentaram como solução projetual para 

o novo programa, a ser incluído no projeto, a conexão dos 

ambientes por meio de coberturas e pátios. Desse modo, 

cada espaço criado possui um tipo de cobertura, com pé-

direito, formas e aberturas variadas, possibilitando 

diferentes experiências espaciais e iluminação para os 

visitantes (Figura 40), que resultam no destaque de sua 

volumetria externa (ROSENFIELD, 2015, s/p). 

O volume do projeto cria continuidade com os edifícios 

existentes, respeitam seu gabarito e mantém a 

horizontalidade. A torre d’água foi preservada e incluída no 

centro aquático para usos esportivos e culturais, porém ela 

não faz parte da reforma e do novo projeto - o foco está no 

centro aquático existente e no novo programa proposto 

(Figura 39). De acordo com os escritórios CREO Architects 

e JAJA Architects o projeto consiste em três princípios 

arquitetônicos: conexão visual entre o interior e exterior; 

relação espacial entre construção e paisagem e; a 

diversidade espacial específica relacionada com a função 

(ROSENFIELD, 2015). 

Figura 39 Elevação norte do projeto. Fonte: ROSENFIELD, 2015, s/p. 

Figura 40 Corte conceitual demostrando os diferentes ambientes 
proporcionados pela variedade do formato da cobertura e da iluminação. Fonte: 
ROSENFIELD, 2015, s/p. 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/louisiana-channel
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A conexão visual entre o interior e o exterior está 

interligada com a relação espacial da construção e da 

paisagem do edifício. Estes princípios arquitetônicos foram 

concebidos por meio de faixas de vidro e diferentes 

aberturas na cobertura, com claraboias circulares e 

retangulares, que enquadram a paisagem e criam uma 

relação entre o interior e o exterior (Figura 41 e Figura 42). 

Os pátios internos também reforçam a conexão e 

funcionam como elemento de transição que proporcionam 

uma experiência espacial diversificada por meio de 

espaços multifuncionais que visam o bem-estar dos seus 

visitantes, em que se combina vegetação com piscinas e 

lagoas (Figura 43). 

Os pátios organizam os espaços internos e a dinâmica do 

projeto (Figura 44), fornecendo no mínimo dois pontos de 

acesso a cada zona aquática para que seja possível 

ocorrer múltiplas atividades ao mesmo tempo, sem que 

uma não impossibilite a outra, além de proporcionar luz 

natural para todo o complexo. 

Figura 41 Perspectiva interna da piscina para atividades, com a claraboia 
circular. Fonte: ROSENFIELD, 2015, s/p. 

Figura 42 Perspectiva interna da piscina quente, com a cobertura piramidal. 
Fonte: ROSENFIELD, 2015, s/p. 
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Figura 43 Corte A e C do 
projeto. Fonte: a partir de 
ROSENFIELD, 2015, s/p. 
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Figura 44 Planta esquemática em que se destacam os pontos de acesso às 
áreas aquáticas por meio dos pátios. Fonte: ROSENFIELD, 2015, s/p 

O projeto possui três acessos: o acesso principal localizado 

na fachada noroeste, que encaminha o visitante por meio 

de uma escadaria; uma rampa para o salão de entrada e o 

café, próximos aos vestiários e; a piscina olímpica. O 

acesso secundário localiza-se na fachada nordeste, e 

possui um acesso exclusivo para os funcionários e também 

para os visitantes acessarem um dos pátios descobertos, 

próximo à piscina de 25 metros pré-existente. (Figura 45). 

De acordo com Rosenfield (2015) a dinâmica espacial dos 

usos foi realizada mediante o conceito do tabuleiro de 

xadrez, em que os espaços são claramente definidos 

assegurando um layout aberto e coeso. Todas as áreas 

aquáticas foram distribuídas próximas, intercaladas com os 

pátios, e todos os ambientes que necessitam de 

fechamentos, como os vestiários e a área administrativa, 

foram alocados próximos ao acesso principal (Figura 44). 

Dessa forma, todos os visitantes têm uma visão ampla para 

da área aquática. 

O projeto Roskilde Swimming Hall é uma referência para o 

desenvolvimento da proposta projetual desta pesquisa. 

Este estudo de caso apresenta análises das dinâmicas 

espaciais relacionadas às atividades aquáticas de lazer, 

além de soluções que visam integrar o interior com a 

natureza, a partir de aberturas, iluminação natural e 

materialidade, que proporcionam diferentes experiências 

espaciais para os visitantes.  
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Figura 45 Estudo da setorização da Planta Térreo. Fonte: a partir de ROSENFIELD, 2015, s/p. 
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4.3 Centro aquático dos Jogos Olímpicos 

de Londres 

FICHA TÉCNICA 

Localização: Parque Olímpico Rainha Elizabeth, Londres, 

Reino Unido. 

Arquitetos: Zaha Hadid Architects 

Área: 21.897 m2 

Ano do projeto: 2011 

O PROJETO 

 O projeto se localiza no lado sudeste do Parque Olímpico 

Rainha Elizabeth, no distrito metropolitano de Stratford, a 

leste de Londres, Inglaterra. O parque e o centro aquático 

foram concebidos em 2012 para sediar os jogos olímpicos 

e fazem parte do Plano Legado - um plano diretor que 

pretende após os jogos olímpicos, desenvolver a zona leste 

de Londres por meio de modificações nos edifícios 

olímpicos e no parque, para que se tornem espaços 

públicos. O projeto visa, além de desenvolver áreas 

comerciais, criar novas ruas e um novo plano de 

transporte, com o objetivo de utilizar os rios e bicicletas 

para facilitar o acesso ao local (HOLANDA, 2012). As 

modificações para que o centro aquático se torne um 

edifício público foram finalizadas em 2014 e o Plano 

Legado como um todo, está previsto para ser finalizado em 

2030 (LOUZAS, 2014). 

Figura 46 Imagem de satélite com analise do entorno. Fonte: a partir de Google 
Earth, 2018. 
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O centro aquático está implantado ao lado do Rio 

WaterWorks, no eixo ortogonal perpendicular à ponte de 

pedestre Stratford City, sendo um acesso estratégico para 

o parque, que está a 500 metros da estação de trem 

Stratford (Figura 46). Próximo ao projeto, situa-se o Estádio 

de Londres, a torre-observatório ArcelorMittal e a Arena de 

Polo aquático, atualmente desmontada.  

Como o projeto apresentam dois modos - olímpico e de 

legado (Figura 47 e Figura 48) - foi estudado o programa e 

as plantas das áreas de maneira separadas, para que 

fosse possível comparar e analisar as diferenças e suas 

respectivas modificações. 

Para a fase dos jogos, o projeto tinha capacidade para 17,5 

mil pessoas, abrigando em seu pavimento térreo as três 

piscinas (piscina de treinamento, a piscina principal e a 

Figura 47 Vista externa - modo olímpico, com arquibancadas laterais. Fonte: 
LOUZAS, 2011, s/p. 

Figura 48 Vista externa - modo legado, sem arquibancadas laterais. Fonte: HELM, 
2012, s/p. 
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piscina de salto olímpico - com uma plataforma de 10 

metros de altura). Em volta das piscinas, abaixo das 

arquibancadas, se encontra toda a área de apoio para os 

atletas e para os eventos olímpicos, com salas de 

concentração, de fisioterapia, vestiários, salas médicas e 

espaço para os jurados. Vale ressaltar que nesse modo, o 

pavimento térreo é exclusivo para a área olímpica e para 

os atletas (Figura 50). 

O acesso principal do edifício se encontra no pavimento 

superior, conectado com a ponte de pedestres Stratford 

City, e da passagem para o hall principal, com as 

arquibancadas e a área de apoio para os eventos, com 

lanchonetes e sanitários (Figura 51). 

Após os jogos, o projeto diminuiu sua capacidade para 

duas mil pessoas, com a remoção das arquibancadas 

laterais do pavimento superior, e foi adaptado para abrigar 

treinamentos e atividades para a população (Figura 53 e 

Figura 56). As áreas de apoio aos esportistas do pavimento 

térreo sofreram algumas mudanças, como a colocação de 

mais um vestiário para a piscina de treinamento, além do 

vestiário de competição. As salas de concentração se 

transformam em salas de aula e as alas médicas de 

antidoping tornaram-se a extensão do vestiário de 

competição (Figura 52). 

O acesso principal mudou para o pavimento térreo, com 

um acesso pela passarela de pedestres e outro pela lateral 

do edifício, ao lado do rio Water Work (Figura 49), 

abrigando um grande hall com um restaurante e sanitários. 

Transformando assim, o pavimento térreo, que no modo 

olímpico era privado para os esportistas, em um espaço 

público, com atividades para a população do bairro. 

As modificações foram realizadas com o objetivo de que 

todos os investimentos realizados para as olimpíadas não 

se transformassem em espaços sem usos, desocupados e 

sem utilidade pública - mas que atuassem como 

propulsores do bairro, após o evento (LOUZAS, 2014). 
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Figura 49 Render externo - modo legado, com destaque para os acessos e a passarela de pedestres. Fonte: a partir de HELM, 2012, s/p. 
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Figura 50 Estudo planta térreo - modo olímpico. Fonte: HELM, 2012, s/p. 
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Figura 51 Estudo planta do primeiro pavimento- modo olímpico. Fonte: HELM, 2012, s/p. 



58 
 

 

Figura 52 Estudo planta térreo – modo legado. Fonte: HELM, 2012, s/p. 
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Figura 53 Estudo planta primeiro pavimento - modo legado. Fonte: HELM, 2012, s/p. 
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O marco do edifício é sua forma e estrutura, pois foi 

realizada com a intenção de reproduzir o conceito da 

geometria fluída da água em movimento, tanto 

externamente quanto internamente, se apresentando como 

um volume unificador que se incorpora à passarela de 

pedestres. Desta forma, a cobertura resulta em uma 

geometria de dupla curvatura que abrange uma área de 

160 metros de comprimento por 90 metros. A cobertura foi 

concebida, do ponto de vista estrutural, com treliças 

metálicas espaciais, revestidas por placas de alumínio e 

implantada por meio de três apoios principais de concreto, 

dois na extremidade norte e um no extremo sul (Figura 54 

e Figura 55). Como pode ser visto no corte, as vigas 

treliçadas alcançam de 1,38 metros de altura até 10 metros 

de altura, possibilitando a forma fluida para a cobertura 

(Figura 57). 

A estrutura demandou de 2,8 mil toneladas de aço e todas 

as treliças foram formadas a partir de perfis de secção “H” 

fabricados especialmente para a obra, variando de 

espessura ao longo do comprimento da peça para 

assegurar o uso eficiente do material, compreendendo 

entre 8 mm a 120m (CBCA, 2012). 

Figura 54 Vista interna das piscinas de natação com a cobertura - modo 
olímpico. Fonte: HELM, 2012, s/p. 

 

Figura 55 Vista interna das piscinas de natação com a cobertura - modo legado. 
Fonte: Fonte:LOUZAS, 2011, s/p. 
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Figura 56 Análise corte transversal do projeto. Fonte: a partir de CBCA, 2012, s/p. 
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Figura 57 Análise corte longitudinal do projeto. Fonte: a partir de HELM, 2015, s/p. 
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Toda a estrutura da cobertura é revestida com tinta à base 

de silicato de zinco, um tratamento anticorrosivo. Na parte 

interna e no intradorso externo do Centro Aquático, tiras de 

madeira compensada de louro recobrem o edifício. Como 

pode ser visto no corte detalhado (Figura 58), para a 

sustentação do revestimento foram colocados perfis 

metálicos que se ajustam às diferentes curvaturas do 

projeto e, foram colocados perfis metálicos treliçados para 

a sustentação dos painéis laterais inclinados de vidro 

laminado, além de montantes metálicos (CBCA, 2012).  

Vale ressaltar que o projeto procura seguir critérios de 

sustentabilidade, com a utilização de agregados reciclados 

para o concreto utilizado no interior do edifício e o 

reaproveitamento das águas das piscinas para a lavagem 

dos banheiros (CBCA, 2012). 

O centro aquático de Londres é uma referência tanto para 

o estudo das dinâmicas espaciais relacionadas a áreas de 

competição esportivas quanto para áreas de atividades de 

lazer - além de apresentar soluções inovadoras e 

tecnológicas estruturais que possibilitam a criação de 

novas arquiteturas. 
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5. PROPOSTA PROJETUAL  

5.1 ANÁLISE DO ENTORNO IMEDIATO 

 

A intervenção projetual engloba o entorno imediato da 

Lagoa de Carapicuíba e o Parque Gabriel Chucre, com 

foco na área do parque próxima à favela. O local se situa 

entre o Município de Carapicuíba e o Município de Barueri, 

como demonstrado na figura (Figura 59). 

Foram feitas análises físicas e urbanas da área para 

auxiliar a realização da proposta projetual. Foram 

analisados a topografia; uso do solo; zoneamento; 

infraestrutura urbana e níveis sonoros.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Imagem de satélite com a divisa dos 

municípios, destacando em vermelho a área de 

intervenção do projeto. Fonte: a partir de Google Earth, 

2017, s/p. 
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5.1.1 TOPOGRAFIA 

Figura 60 Corte Transversal – Norte a Sul - Lagoa de Carapicuíba. Fonte: a partir de PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, 2017, s/p. 

Figura 61 Corte Longitudinal – Leste a Oeste - Lagoa de Carapicuíba. Fonte: a partir de PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, 2017, s/p. 

A topografia da área é predominantemente plana (Figura 

60 e Figura 62). De acordo com Souza (2011) de Osasco 

até Barueri, a planície possui uma declividade pouco 

acentuada para Oeste, em ambos os lados do Rio Tietê. 

Ao penetrar no território do Município, à Leste, apresenta 

cotas de 724m acima do nível do mar e, no sentido de 

Barueri, a Oeste, alcança altitudes de 714m. Há, portanto, 

entre uma e outra extremidade o desnível de 10 metros na 

extensão de 5 km, ou seja, uma planície típica de rios 

meandrantes, como o Rio Tietê (Figura 61). 

Para a realização do projeto, a planície topográfica do local 

se apresenta como um elemento vantajoso, pois permite a 

exploração volumétrica em sua paisagem.  
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5.1.2 USO DO SOLO E ZONEAMENTO 

O uso do solo do entorno da área é predominante misto, 

com edifícios residenciais e comerciais, e, próximo ao 

parque, o uso predominante é institucional (Figura 63), 

chamado por muitos como cinturão cultural. 

Com relação ao zoneamento vigente da região (Figura 64), 

a área de intervenção projetual no Município de Barueri é 

apontada como uma ZPEI-5 , Zonas destinadas a Projetos 

Especiais de Integração, e, de acordo com o Plano Diretor 

de Barueri (2009), são zonas onde o Município pretende 

instituir - com a participação dos proprietários, moradores, 

usuários permanentes e investidores privados - 

transformações urbanísticas estruturais de integração; 

melhorias sociais e; a valorização econômica e ambiental. 

Todas estas intenções estão presentes no projeto 

proposto, em 2001, pelo DAEE para a Lagoa de 

Carapicuíba, já apresentado no capitulo um. 

O zoneamento de Carapicuíba, lei 2832, não apresenta 

propostas focadas nas questões ambientais e sociais. 

Também não coincide com as pré-existências da área, pois Figura 62 Mapa do estudo topográfico da área, escala 1/10000. Fonte: a partir 
de PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, 2017, s/p. 
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o parque e edifícios institucionais estão indicados como zona residencial de média densidade.  

Figura 63 Mapa do uso do solo atual. Fonte: a partir de PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, 1998, s/p. 

 

Figura 64 Mapa do zoneamento vigente da área. Fonte: a partir de PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, 1998, s/p, e PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE BARUERI, 2013, s/p. 
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5.1.3 INFRAESTRUTURA URBANA 

 

A partir das visitas e levantamento efetuado na área de 

intervenção, foi possível chegar a uma série de 

observações. No que se refere à infraestrutura urbana 

(Figura 66), a área da favela carece de calçamento, 

iluminação pública, sistemas de drenagem e esgoto. Já o 

entorno imediato do Parque Gabriel Chucre possui um bom 

calçamento e sistema de drenagem das águas pluviais, 

devido aos edifícios institucionais – entretanto, carece de 

iluminação pública.  

5.1.4 LEVANTAMENTO SONORO 

 

Quanto ao levantamento sonoro efetuado na área foi 

possível verificar que próximo a linha férrea o nível de 

pressão sonora máxima alcançado, com a passagem do 

trem, foi de 65 dB, enquanto todo o entorno do parque 

apresenta um nível sonoro médio de 50 dB, alcançando 55 

dB na passagem de aeronaves (Figura 65). Com base no 

levantamento realizado e na norma NBR 10151 (2000) - 

que avalia os ruídos em áreas habitadas, visando o 

conforto da comunidade - é possível constatar que o nível 

de ruído levantado respeita o valor máximo de pressão 

sonora diurna, de 65 dB, aceito pelo Nível de Critério de 

Avaliação (NCA) para ambientes externos de uma área 

mista, com vocação recreacional.  

Figura 65 Mapeamento sonoro do entorno da Lagoa de Carapicuíba. Fonte: 
Acervo próprio, 2017. 
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Figura 66 Mapeamento de infraestrutura urbana. Fonte: A partir de visitas ao 

local, 2017. 

5.2 PROPOSTA PROJETUAL E DIRETRIZES 

O objetivo deste projeto é realizar uma análise da Lagoa de 

Carapicuíba e seu entorno imediato, com o intuito de 

revelar suas potencialidades por meio de um masterplan 

urbano e propor o projeto de um edifício aquático de lazer.  

A partir do histórico da Lagoa e os dados compilados, 

foram propostas diretrizes urbanas e a implantação de um 

edifício, conectados ao bairro por meio do lazer que, como 

foi analisado no capítulo dois, costura as áreas de fronteira 

e cria um elo com a cidade. Esse projeto também tem 

como propósito reconectar os moradores a um novo 

contato simbólico com a água, por meio de piscinas, 

atividades culturais, esportivas e de lazer que 

proporcionam a multifuncionalidade, possibilidade da 

interação entre pessoas e espontaneidade.  

As diretrizes foram divididas em fases e representadas em 

um masterplan (Figura 68), onde se criou um panorama 

geral de resposta às questões apresentadas pela área, 

procurando criar um ambiente urbano ideal e salubre para 

potencializar o seu entorno e o bairro.  
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MASTERPLAN | DIRETRIZES URBANAS 

Com base na análise realizada no capitulo um, do contexto 

e histórico da área de intervenção, foi proposto um novo 

projeto urbano para o entorno da Lagoa de Carapicuíba. A 

proposta do DAEE foi considerada, porém, com alterações 

que visam melhorar a cidade e a paisagem do local, para 

que a área, com os instrumentos educacionais já 

existentes, seja propulsora do desenvolvimento do 

Município (Figura 67). 

Dessa forma, tendo em vista a importância da paisagem 

para a cidade e para as condições de vida de sua 

população, a proposta se baseia em cinco diretrizes (Figura 

68): 

5.2.1 Nova lagoa; 

5.2.2 Extensão do parque; 

5.2.3 Urbanização da favela do Porto de areia; 

5.2.4 Centro logístico; 

5.2.5 Centro aquático e de lazer. 

Figura 67 Mapa mental do processo da proposta projetual. Fonte: autoria 
própria, 2018. 
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Figura 68 Proposta urbana para a Lagoa de Carapicuíba. Fonte: de autoria própria. 
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5.2.1 A LAGOA - DIRETRIZ 

Questiona-se se o aterramento da lagoa seria a solução 

mais coerente para a região, levando em consideração a 

constante escassez de recursos hídricos que a cidade 

apresenta. Visto que, a água é essencial para várias 

atividades e estrutura a vida de uma sociedade, por isto 

existe a necessidade de uma nova cultura de cuidado, uma 

reformulação de sua gestão.  

Ir em busca de mais água é pensar esse 

problema apenas como obras de 

engenharia não resolve. É preciso mudar 

o modelo de gestão de água, recuperar o 

sistema, tratar a água contaminada, 

recuperar espaços que foram 

desmatados para criar condições de 

chuva e de retenção da água 

(WHATELY, 2015, p.2) 

Como Whately afirma em sua entrevista com Antunes, 

existem mais estudos relacionados à como trazer e 

encontrar mais água, do que estudos que apresentam 

soluções de como gerir melhor a água que já se possui. 

Ressalta-se que não é necessária a despoluição da água 

do rio a ponto de ser potável, mas sim para que se tenha 

condições de uso e a recuperação do ambiente a sua volta, 

resgatando os espaços urbanos (ANTUNES, 2015). 

Considerando as questões apontadas por Whately, foi 

proposto então seguir com o projeto da DAEE de 

aterramento da lagoa, com o tratamento de suas águas, 

para assim criar uma lagoa artificial com profundidade 

segura para a população e realizar o saneamento de suas 

águas e córregos. O projeto segue as seguintes fases: 

 1a– Retirada da água contaminada das cavas e 

encaminhamento para Estação de Tratamento de Esgotos 

de Barueri; 

2a- Aterramento das cavas com material controlado; 

3a- Impermeabilização do local da nova lagoa artificial por 

meio de argila com espessura adequada para o 

confinamento do material; 
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4a- Estabelecimento da nova lagoa artificial, com água de 

chuva, do lençol freático e do lançamento de água de boa 

qualidade pela SABESP; 

5 a – Demarcação de 30 metros de área de preservação, 

pois de acordo com o Código Florestal Brasileiro (2012), a 

nova lagoa seria considerada um reservatório artificial e 

como está implantado em uma zona urbana, é necessária 

a implementação de uma faixa de 15 a 30 metros de Área 

de Preservação Permanente (Figura 69) .  

5.2.2 EXTENSÃO DO PARQUE - DIRETRIZ 

Após o tratamento e a criação da nova lagoa, a próxima 

etapa é a expansão do parque ao redor dela, com a 

implantação de densas massas arbóreas e percursos que 

abriguem atividades ao ar livre - tendo como base o estudo 

de Gomes e Soares (2013), que relata, a possibilidade de 

melhorias da atmosfera do local e o equilíbrio  do solo - por 

meio da implantação de vegetações em espaços urbanos - 

amenizando alterações climáticas consequentes de 

radiação solar, e diminuindo os níveis de ruídos do 

ambiente, valorizando a paisagem do espaço urbano 

(Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 Diagrama da APP para lagoas artificiais. Fonte: CÓDIGO 
FLORESTAL BRASILEIRO, 2012, s/p. 
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Tabela 4 Funções da vegetação em um espaço urbano. 

COMPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA 
- Ação purificadora por fixação de poeiras e materiais residuais; por 

depuração bacteriana e de outros microrganismos; por reciclagem de 

gases através de mecanismos fotossintéticos e; por fixação de gases 

tóxicos.  

EQUILÍBRIO SOLO-CLIMA-VEGETAÇÃO 

-Luminosidade e temperatura: a vegetação ao filtrar a radiação solar, 

suaviza as temperaturas extremas; 

-Umidade e temperatura: a vegetação contribui para conservar a 

umidade do solo, atenuando sua temperatura;  

-Redução na velocidade do vento;  

-Mantém as propriedades do solo: permeabilidade e fertilidade;  

-Abrigo à fauna existente; 

-Influência no balanço hídrico. 

NÍVEIS DE RUÍDO 

Amortecimento dos ruídos de fundo sonoro contínuo e descontínuo de 

caráter estridente, ocorrentes nas grandes cidades. 

ESTÉTICO 

-Quebra da monotonia da paisagem das cidades, causada pelos 

grandes complexos de edificações;  

-Caracterização e sinalização de espaços, constituindo-se em um 

elemento de interação entre as atividades humanas e o meio ambiente. 

Fonte: GOMES; SOARES, 2003, p.22. 

5.2.3 URBANIZAÇÃO DA FAVELA DO PORTO DE 

AREIA - DIRETRIZ 

 

Simultaneamente à proposta da implantação da extensão 

do parque e da área de preservação permanente, foi 

proposta a urbanização da favela do Porto de Areia, com a 

realocação, quando necessário, de determinadas 

residências que estejam em áreas de risco.  

O método de urbanização proposto visa, como primeiro 

passo, o respeito pelas pré-existências construídas pelos 

moradores, pois são investimentos tanto em moradias 

como em espaços públicos construídos pela população 

local ao longo dos anos, tal qual a transferência das lógicas 

que caracterizam a cidade para dentro da favela - porém, 

com adaptações. Assim, o território coletivo deve ser 

preservado e qualificado para que se consolidem como 

referências para os moradores do local, como pode ser 

visto nas ruas das favelas que são consideradas pelos 

moradores, segundo França (2012), “locais públicos por 

excelência”, onde as ruas não são utilizadas pelos 
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moradores apenas para o fluxo de carros e pedestres, mas 

como a “morada do coletivo” para atividades de 

confraternização e lazer (FRANÇA, 2012). Um exemplo 

desse cenário é a intervenção na favela de Heliópolis e 

Paraisópolis, realizadas por Vigliecca & Associados.  

 

Figura 70 Intervenção artística nas ruas da favela Vila Brasilândia em São 
Paulo. Fonte: G1, 2012, s/p. 

Complementando os princípios propostos para a 

urbanização de favelas de França (2012), o arquiteto 

urbanista Vigliecca (2017) especialista em habitação social, 

que realizou projetos em favelas como Heliópolis, Jardim 

Nazaré e Paraisópolis, lista cinco princípios para o desenho 

urbano dessas áreas. Estes princípios se resumem a: 

 Reestruturação da malha urbana: redefinindo-a e 

hierarquizando a rede viária integrando o 

assentamento a cidade formal existente; 

 

 Remoção por necessidade urbana: a remoção não é 

apenas necessária em áreas de risco, mas também 

para determinar uma condição urbana adequada; 

 

 

 Legibilidade como condição de cidadania: o 

desenho da malha urbana que integra as moradias 

com o espaço público, a apropriação e entendimento 

da geografia local e a busca pela continuidade das 

conectividades existentes geram o sentido de 

identidade do lugar e como consequência o 
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reconhecimento deste novo espaço como moradia 

para os habitantes; 

 

 Integração do corpo hidrográfico à estrutura urbana: 

a leitura da hidrografia é a principal determinante no 

desenho da micro drenagem e fornece a 

estruturação dos espaços públicos a serem 

implantados; 

 

 Coligação das novas edificações: os novos edifícios 

devem ser “solidários” com o entorno existente e 

devem contribuir com a definição da interface de 

qualidade entre os espaços públicos e privados. 

A partir destas premissas foi possível definir alguns 

princípios e medidas iniciais para propor a urbanização da 

favela do Porto de Areia de uma maneira mais coesa e 

inclusiva, procurando incorporar os esforços anteriormente 

realizados pelas famílias, como um ponto de partida para a 

construção de um plano que procure a integração e a 

continuidade das pré-existências, tanto moradias como 

espaços públicos, reforçando então a construção da 

“memória coletiva” da população e procurando assim, 

transformar as favelas em bairros pertencentes à cidade, e 

não mais territórios dela apartados (Figura 70).  

 

5.2.4 CENTRO LOGÍSTICO - DIRETRIZ 

 

Como um elemento que possa impulsionar a economia do 

bairro e a geração de empregos no local, a proposta do 

centro de logística do DAEE foi mantida, porém realocada 

para próximo do Rodoanel Mário Covas, para que não 

intervenha na paisagem do novo parque da lagoa.  

PANORAMA FINAL DAS DIRETRIZES PARA A NOVA 

SITUAÇÃO 

 

Utilizando como referência o cronograma do projeto da 

DAEE (Tabela 1), foi possível estipular um cronograma 

para a nova hipótese de situação que visa a recuperação e 

inserção urbana do local, em que a realização e finalização 
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de todas as diretrizes para o local sejam realizadas em 

aproximadamente oito anos (Tabela 5). 

Tabela 5 Cronograma da nova hipótese de situação para a Lagoa de 
Carapicuíba e seu entorno. 
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Fonte: Autoria própria, 2018. 

5.2.5 CENTRO AQUÁTICO E DE LAZER - PROJETO 

 

A intenção de propor a implantação de um edifício, de uso 

institucional público, foi de disponibilizar um elemento 

propulsor de novas atividades e dinâmicas urbanas para o 

local, com o objetivo de recuperar a personalidade do 

bairro e promover o desenvolvimento social de sua 

população de uma maneira inclusiva. Desse modo, o 

edifício teria a função de conectar a nova proposta com as 

preexistências e de suprir a carência por espaços públicos 

do bairro. 

Neste contexto o Centro aquático e de lazer surge como 

um edifício que pode abrigar a multifuncionalidade, abrindo 

um leque de atividades conectadas com a água para seus 

usuários, com a intenção de criar uma nova relação de sua 

população com o ambiente aquático, contrapondo o 

histórico e a situação atual da lagoa. 
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5.3.1 O PROGRAMA-CENTRO AQUÁTICO E DE LAZER 

A definição do programa foi realizada baseada na 

elaboração de um organograma, que teve como partida a 

divisão do edifício em três usos principais: cultura/eventos, 

esporte e lazer (Figura 71) e a partir de cada um, foram 

colocados os principais pontos que deveriam ser inseridos 

em seus devidos programas. 

O espaço para cultura e eventos teve como proposta ser o 

acesso principal do edifício, com uma entrada mais 

generosa e aberto a todo o público, com áreas de 

exposição e espaços de encontro e espera. Este bloco 

abriga o auditório, salão de eventos, brinquedoteca e um 

restaurante, que apoia tanto para eventos culturais quanto 

esportivos. 

O bloco de lazer apresenta pátios e piscinas de lazer 

descobertos, com uma lanchonete de apoio. O acesso a 

essa área é controlado por meio da recepção, devido à 

exposição das piscinas. 

 

Por fim, a área esportiva contém atividades tanto para 

atletas quanto para recreação, abrigando piscinas 

semiolímpicas. Também apresenta todo o suporte para 

eventos esportivos, academias e salas esportivas - com 

atividades diversas, tais como pilates, spining, yoga, luta, 

entre outras.  

 

Figura 71 Organograma do projeto proposto. Fonte: autoria própria, 2018.  
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5.3.2 O PARTIDO - CENTRO AQUÁTICO E DE LAZER

Foram propostas três premissas principais para a realização do projeto:  

I. Criação e implantação de um eixo principal, que foi 

delimitado por meio das visitas realizadas no 

terreno: foi percebida a passagem dos moradores do 

Porto de Areia, por este eixo, para acessar o Parque 

Gabriel Chucre. Ele define a implantação do edifício, 

seu fluxo principal e distribui seu programa (Figura 

72); 

II. Recinto de lazer: teve-se a intenção de criar um 

recinto interno, que interagisse com a paisagem da 

nova lagoa proposta e abrigando os visitantes no 

interior do projeto. Isso resultou na disposição da 

planta em formato de “u”, a implantação de pátios 

internos e as piscinas de lazer no interior deste 

recinto, com vista para a nova lagoa (Figura 72); 

 

Figura 72 Esquema do partido, premissa do eixo principal e o recinto interno. Fonte: autoria própria, 2018.  



83 
 

III. Inserção e integração com a paisagem: como o 

projeto foi implantado em um parque, com poucos 

edifícios em seu entorno, o edifício se destaca na 

paisagem, com o intuito de ser um marco para a 

região, por meio da plasticidade de sua cobertura - 

transformando assim, o entorno e sua paisagem 

(Figura 73). 

A partir destas premissas, o Centro será acessível para 

toda a população do bairro e deverá possuir qualidade 

arquitetônica necessária para ser marcante e propulsor. 

 

  
Figura 73 Esquema de proposta volumétrica do edifício e as intenções finais. Fonte: autoria própria, 2018.  
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5.3.3 O ESTUDO PRELIMINAR - CENTRO AQUÁTICO E DE LAZER 

O centro aquático possui dois volumes principais que abrigam as atividades de cultura e esporte, explorando a plasticidade 

de suas coberturas, e um edifício conector com estabelecimentos de apoio, de formato neutro (Figura 74). 

 

Figura 74 Vista externa Centro aquático de lazer. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 75 Implantação do Centro aquático de lazer. Fonte: autoria própria, 2018. 
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O edifício foi alocado de frente para a nova lagoa - 

seguindo o eixo evidenciado no item 5.3 desse trabalho - e, 

pela sua disposição, os usuários podem contemplar a 

paisagem do parque. Em conjunto ao edifício, é proposta a 

construção de novos pontos de ônibus, um estacionamento 

descoberto, para 48 vagas, e novos percursos, que 

conectem o parque da lagoa com o Parque Gabriel Chucre. 

(Figura 75). 

 É possível perceber na planta (Figura 81) o eixo de fluxo 

principal do edifício, com o acesso principal do bloco 

cultural que atravessa, por meio de rampas, o edifício 

conector de apoio e lazer, e finaliza no edifício esportivo. O 

eixo, no edifício conector, possui jardins internos que 

possibilitam a visão das duas coberturas em todo o 

percurso (Figura 77).  

 No pavimento térreo do bloco cultural encontram-se a área 

expositiva (Figura 78); o auditório com foyer; um acesso, 

por circulação vertical, para o mezanino administrativo 

(Figura 83) e; o pavimento superior, com o salão de festas 

e um terraço que se conecta ao bloco esportivo. O espaço 

do acesso principal tem pé direito duplo e explora a 

plasticidade de sua cobertura para o ambiente interno 

(Figura 76). 

 

Figura 76 Vista interna do acesso principal. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 77 Vista interna do eixo principal. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 78 Vista interna 
espaço de exposições e 
acesso principal. Fonte: 
autoria própria, 2018. 
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O edifício conector abriga uma lanchonete, restaurante, a 

brinquedoteca e os sanitários de apoio e também permite o 

acesso para o recinto de lazer, com pátios e piscinas. Sua 

cobertura se apresenta como um terraço conector dos dois 

blocos (Figura 79 e Figura 80).  

No bloco esportivo, se localizam as piscinas semiolímpicas, 

com arquibancadas, vestiários, sala de concentração e um 

acesso secundário, exclusivo para eventos esportivos 

(Figura 89 e Figura 90). O pavimento superior (Figura 84) 

dispõe de salas esportivas que se conectam com o terraço 

e, acima, no mezanino, pode-se encontrar área de 

academias (Figura 85). Vale ressaltar que, todos os 

pavimentos esportivos possuem conexão visual direta com 

a área das piscinas e a cobertura (Figura 87). 

O edifício também conta com depósitos, maquinário, 

aquecedor, vestiários para as piscinas de lazer, e saunas 

em seu subsolo, conectado com todas as piscinas da 

instalação e aproveitando, assim, o vazio criado por elas. É 

possível acessar o subsolo pela área das piscinas 

olímpicas ou pelos pátios internos (Figura 86). 

A disposição do edifício pode ser vista como um todo na 

vista explodida (Figura 82), completando 5.600 m2 de área 

construída (Tabela 6). 

Figura 79 Vista 1 terraço de conexão.  Fonte: autoria própria, 2018. 



90 
 

Figura 80 Vista 2 terraço de conexão. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 81 Planta 
pavimento térreo. 
Fonte: autoria 
própria, 2018. 
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Figura 82 Vista explodida do Centro aquático e de lazer. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 84 Planta primeiro pavimento do Centro aquático e de lazer. Fonte: autoria própria, 2018.  

Figura 83 Planta mezanino administrativo. 
Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 85 Planta mezanino esportivo. Fonte: autoria própria, 
2018. 
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Figura 86 Planta subsolo. Fonte: autoria 
própria, 2018. 
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Figura 87 Render interno da academia, com vista para piscinas semiolímpicas. Fonte: autoria própria, 2018. 
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5.3.4 A MATERIALIDADE DA ESTRUTURA: A COBERTURA  

A cobertura é o elemento principal do projeto - ela define a 

arquitetura orgânica do edifício e cria um marco na 

paisagem local (Figura 91 e Figura 92). Suas curvaturas 

possibilitaram que a forma se molde de acordo com as 

necessidades do programa, assim como pode ser visto na 

área das piscinas semiolímpicas, onde o pé direito alcança 

22 metros, tanto para promover a boa circulação do ar 

interno quanto para seguir o salto do atleta, que alcança 

até 10 metros de altura (Figura 89, Figura 90 e Figura 97). 

No caso do auditório, a cobertura segue a inclinação da 

curva de visibilidade (Figura 88 e Figura 95). 

O sistema estrutural escolhido para a realização da 

cobertura foi o sistema gridshell. De acordo com Caffarello 

e Mascia (2015), ele é um sistema pouco conhecido no 

Brasil, de estruturas moldáveis, com fácil adaptabilidade às 

formas arquitetônicas e que suporta grandes vãos. O 

sistema consiste em uma grelha tridimensional de dupla 

curvatura, assemelhando-se ao efeito de membrana, de um 

sistema estrutural em casca. Ressalta-se que não é 

necessário uma superfície espessa para a composição do 

sistema, já que ela apresenta alta resistência (Figura 100).  

 
Figura 88 Vista interna plateia do auditório. Fonte: autoria própria, 2018.  
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Figura 89 Vista interna das piscinas semiolímpicas. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 90 Vista interna das piscinas semiolímpicas e plataformas de salto ornamental. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 91 Elevações 1 e 2. Fonte: autoria própria, 2018.  
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Figura 92 Elevações 3 e 4. Fonte: autoria Propriá, 2018.  
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O material mais comum na construção de gridshells é a 

madeira, já que tem grande estabilidade dimensional, ou 

seja, possui comportamentos de contração e dilatação 

reduzidos. O sistema é resistente à umidade e aos 

químicos, possui fácil maleabilidade, tem matéria prima 

renovável e a sua fabricação consome menos energia que 

outros materiais, como o aço (CAFFARELLO, MASCIA, 

2015). 

As superfícies curvas do sistema gridshell, muitas vezes, 

alcançam um grau de complexidade elevado, sendo 

fundamental o bom planejamento do seu método 

construtivo.  

No Centro aquático e de lazer de Carapicuíba, a solução 

encontrada para sua montagem e reforço estrutural, foi 

seguir o processo construtivo pré-fabricado, em que seriam 

definidas, primeiramente, nervuras principais da estrutura e 

após sua colocação, implantado o sistema grid entre elas.  

A definição das nervuras foi realizada por meio do estudo 

de curvaturas do Rhinoceros, em que foram apontados os 

intervalos de curvaturas positivos em vermelho e os 

negativos em azul. As nervuras foram implantadas nos 

locais de curvaturas negativas, pois são os locais em que 

se apresentam complicações estruturais e complexidade 

em sua montagem (Figura 98). 

Para o travamento da cobertura e sua conexão com os 

seus apoios de concreto, foram utilizadas vigas de borda 

metálicas (Figura 93), além de cabos de aços em alguns 

pontos estratégicos, e um pilar em formato de “Y”, no 

acesso principal do edifício (Figura 96 e Figura 98). 

As células do sistema gridshell são encaixadas e travadas 

por uma peça metálica que também sustenta a caixilharia 

do fechamento e os tensores para a colocação da 

membrana. Desta forma, o fechamento foi proposto em 

placas triangulares de policarbonato acetinado e, por cima 

delas, uma membrana transparente de fibra de poliéster 

recoberta por PVC, que promove a iluminação natural do 

edifício e a interação dos ambientes internos com o parque 

(Figura 94 e Figura 99). 
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Figura 95 Corte AA e Corte BB. Fonte: autoria própria, 2018.  
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Figura 96 Corte CC e Corte FF. Fonte: autoria própria, 2018.  
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Figura 97 Corte EE e DD. Fonte: autoria própria, 2018.  
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Figura 98 Estudo estrutural para as coberturas. Fonte: A 
partir de Rhinoceros, 2018. 



109 
 

 

Figura 99 Corte ampliado A. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 100 Vista interna academia. Fonte: autoria própria, 2018. 
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6. EXPERIMENTAÇÃO 

Para melhor compreensão sobre a cobertura do edifício e o 

sistema de montagem proposto, foi desenvolvido, como 

experimentação, um modelo físico de um trecho da 

cobertura.  

Primeiramente, foi efetuado um modelo do trecho da 

cobertura do bloco esportivo, em escala 1/100 constituindo 

os eixos estruturais um ao oito e, logo após os resultados 

deste modelo, se optou pela realização de um novo modelo 

físico, de um trecho menor da cobertura, na escala 1/50 

(Figura 101e Figura 102) 

Para a execução dos dois modelos foi utilizado o papel 

roller, já que é possível cortar as peças na máquina laser e 

alcançar a espessura desejada para as escalas definidas. 

Para a primeira maquete foi realizado o corte das peças 

principais na máquina laser, com a montagem de suas 

nervuras e a colocação do sistema gridshell pré-fabricado. 

Pela escolha do material e escala, o melhor material para a 

colagem das peças foi a cola quente (Figura 103) 

  

  Figura 101 Cobertura do bloco esportivo com destaque para o trecho para 
realização da maquete física em escala 1/100. Fonte: autoria própria, 2018. 

Figura 102 Cobertura do bloco esportivo com destaque para o trecho para 
realização da maquete física em escala 1/50. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 103 Trecho da maquete a ser realizado em esc. 1/100. Fonte: autoria 
própria, 2018. 

Logo após a montagem das nervuras (Figura 104), se 

colocou manualmente as vigas menores pelo sistema 

gridshell, porém não foi possível analisar corretamente o 

sistema estrutural, pois houve uma grande dificuldade 

devido à complexidade da forma e a pequena escala do 

modelo. Contudo, foi possível perceber a semelhança do 

sistema grishell com o sistema estrutural em casca, pois a 

estrutura ocupa toda a forma de uma maneira curva e 

contínua - sendo possível constatar que cada viga teria que 

ser detalhada em suas dimensões e inclinações, para 

alcançar a curvatura e forma desejada (Figura 105 e Figura 

106).  

Após a finalização da primeira maquete, foi desenvolvida 

uma nova maquete em escala 1/50, dos eixos estruturais 1-

4 (Figura 103), para que compreender e coletar mais 

informações sobre o sistema. 

Como a primeira maquete, foram colocadas as nervuras, 

para depois implantar as vigas menores do sistema 

gridshell. Na nova escala de trabalho, foi possível detalhar 

a inclinação de cada viga e, assim, alcançar uma análise 

minuciosa do sistema estrutural proposto (Figura 107). 

Figura 104 Foto da 
montagem das nervuras da 
maquete, esc. 1/100. Fonte: 
autoria própria, 2018. 
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Figura 105 Vista lateral maquete esc. 1/100. Fonte: autoria própria, 2018. 

 

Figura 106 Vista frontal maquete esc. 1/100. Fonte: autoria própria, 2018. 
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Figura 107 Processo de realização da maquete de estudo, esc. 1/50. Fonte: autoria própria, 2018. 
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De acordo com o estudo, se observou que, para que seja 

possível realizar a montagem da forma definida é necessária 

a composição por meio de eixos principais e logo a 

colocação do sistema gridshell com a definição de cada 

angulação e dimensões das células individualmente - visto 

que nenhuma das vigas possui a mesma medida ou 

inclinação. Com isso, por meio desta experimentação, pôde-

se constatar que o sistema proposto alcança um alto nível 

de complexidade em sua execução e montagem, sendo 

necessária uma mão de obra especializada e organizada 

para que seja possível a execução da cobertura. 

Desta forma, vale apontar que talvez a melhor maneira para 

a execução do sistema gridshell é o sistema nomeado por 

Caffarello e Mascia (2015) de “pós-formadas” - ou seja, um 

sistema em que as formas são obtidas no local da obra, por 

meio do envergamento da malha estrutural plana, facilitando 

a sua execução, não sendo necessária a definição de todas 

as vigas e células do elemento; como pode ser visto no 

projeto do Savill building exemplificado (Figura 108). Porém, 

as formas das duas coberturas definidas para o edifício 

deveriam ser readaptadas para que fosse possível a 

execução deste sistema e, como consequência, afetaria 

todo o projeto. 
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Figura 108 Processo de montagem do sistema gridshell "pós-formadas", realizado no projeto Savill building em Londres. Fonte: HARRIS; ROYNON, 2004, p.4. 

  

 MONTAGEM DA MALHA PLANA ENVERGAMENTO DO PLANO COM MACACO HIDRÁULICO TRAVAMENTO 

FORMA FINAL 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desse estudo possibilitou a análise de 

diversas questões sociais, urbanas, políticas e ambientais 

sobre a Lagoa de Carapicuíba, compreendendo como as 

políticas urbanas focadas no transporte individual – tal qual 

a expansão urbana da cidade de São Paulo no século 20 - 

influenciaram a relação da população com os rios e meio 

ambiente, e, consequentemente, na perda de seus espaços 

públicos. 

Com o propósito de contribuir para a melhoria do local e sua 

reinserção na trama urbana de Carapicuíba e - com base 

em pesquisas de referenciais teóricos, que analisam 

questões urbanas semelhantes ao da lagoa - foi possível 

constatar que, por meio de usos públicos de lazer é possível 

reintegrar o local com sua população e criar um elemento 

propulsor de novas dinâmicas urbanas.  

Primeiramente foram apontados conceitos que definem os 

equipamentos públicos de lazer esportivo e, em seguida 

com três estudos de caso  projetuais,  foram  analisadas  
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 possíveis soluções arquitetônicas que abrigassem em seu 

programa estas atividades.  

A partir dos conceitos levantados e as possíveis soluções 

arquitetônicas estudadas, foi efetuado uma análise do 

terreno do projeto e o entorno imediato, para realizar uma 

nova proposta urbana para o local, em conjunto com o 

projeto do Centro aquático e de lazer, atingindo o objetivo de 

criar soluções propulsoras para a região e reconectar a área 

da Lagoa de Carapicuíba com o seu entorno, de uma 

maneira mais inclusiva e urbana.  
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