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ESTUDOS PRELIMINARES 

 Inicialmente, foi realizada pesquisa para 

localização aérea do espaço que será objeto 

de intervenção; 

 Também foi efetuada verificação da sua 

inserção no bairro (Ipiranga), e no entorno. 



Delimitação do Terreno 



 Pesquisamos os “sites” da Administração 

regional da Prefeitura de São Paulo, e IBGE, 

para verificar as características dos habitantes 

daquele entorno (condição social, idade, 

escolaridade, nível de violência, etc). 

 Constatou-se predominância de população 

idosa – fato que influenciou o partido 

arquitetônico. 



Terreno 

Dados 



 Outro foco de estudo preliminar, referiu-se ao 

estudo viário, no intuito de verificar 

acessibilidade ao espaço, assim como 

distúrbios provocados pelo intenso afluxo de 

automóveis (poluição aérea e sonora) – outro 

fator influente no partido arquitetônico. 

 Também foi realizada visita no local, para a 

constatação visual e sensorial das condições 

do terreno e do seu entorno. 



Sistema Viario 



Prós/ Contras 

 Feito isso, elaboramos pontos favoráveis (prós) e 
desfavoráveis (contras) do projeto. 

 

 PRÓS: a situação geográfica do terreno foi interpretada 
positiva e negativamente; a inclinação prejudica o acesso por 
deficientes físicos (cadeirantes), mas também é instrumento 
interessante para a elaboração de possibilidades e 
inovações criativas de acessibilidade. 

 

 CONTRAS: proximidade de via importante para escoamento 
de trânsito entre o bairro e o centro da cidade - Rua Bom 
Pastor –, que produz poluição sonora e aérea; tombamento 
da Praça da Independência impossibilita a ligação direta, ou 
a derrubada de árvores; manutenção da Igreja Ortodoxa; 
alagamento da Rua Bom Pastor, em dias de chuva torrencial 

 



Proposta 

 Partido: a partir das condições geográficas do terreno, das características 
dos moradores do entorno, e da localização do espaço (proximidade de 
áreas de tombamento e interesse histórico), elaboramos o projeto da 
praça; aproveitamos algumas curvas de nível, mas outras mais foram 
reorganizadas, formando platôs, cujo acesso se dará por escadas 
mescladas e entrecortadas por rampas para cadeirantes, e escadarias em 
formas geométricas básicas (quadrados e círculos), sobrepostos uns aos 
outros, quase que numa brincadeira remontando à infância. 

 Tema: Estando ao lado do Parque da Independência, concluímos que o 
tema deveria resvalar nas formas de armazenamento do conhecimento e 
cultura humanos, durante a história. Assim, consignou-se: “DO 
RUPESTRE AO BYTE – as formas de armazenamento do conhecimento”. 

 Conceito: Não trataremos de um parque temático, com espaços 
delimitados para cada área de armazenamento (área da pintura rupestre, 
área do papiro, e área do byte), mas sim, de um espaço de convivência 
comunitário, que mescla todos os segmentos etários, mas sem 
menosprezar a terceira idade – predominante no bairro; serão criados 
espaços de convivência, e áreas para a prática de esportes leves e 
médios. Serão aplicados ao mobiliário e piso, elementos alusivos ao tema 
sustentado. 



Repertorio Semântico - 

mobiliário 



Escadas 



Quedas de água 

 Acompanha a declividade do terreno, e os 

blocos sobrepostos 



Releitura do 
projeto do 
Arquiteto 
Piero Lissoni 
para a 
edificação 
que 
centralizará 
administraçã
o, e áreas de 
convivência; 
estrudura em 
concreto e 
aço, 
rememorand
o a 
tecnologia, e 
painéis de 
vidro, para 
dar leveza e 
visão ampla. 



Intenção em 
tornar a 
edificação 
flutuante na 
água, tal qual 
a Embaixada 
Americana, 
em Beinjing – 
China, 
projetada 
pelo 
escritório 
Craig 
Hartman, 
Skidmore, 
Owings & 
Merrill, San 
Francisco  

 

 

 



Prancha Tecnica 



Cortes/Elevações 



Prancha de apresentação 



Fonte de Pesquisa 

 http://www.jornaldocambuci.com.br/edicoes/ED_1237.pdf 

 http://www.seade.gov.br/produtos/ivj/index.php?tip=map&mapa=2 

 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/imprensa/index.php?p=4590 

 http://www.prefeitura.sp.gov.br 

 http://www.arquitetura.com.br/noticias/noticia.php?idNot=3572 

 http://maps.google.com.br 

 http://www.google.com.br/imghp 

 http://www.facebook.com/colegiodearquitetos 
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