COMPLEXO ESPORTIVO
E DE LAZER ARENA BSB
PREMISSAS GERAIS
O projeto do novo Complexo Esportivo e de Lazer Arena
BSB parte do reconhecimento da excepcionalidade, em
escala e potência espacial, do Estádio Nacional Mané
Garrincha e procura enfatizar sua condição de protagonista simbólico do conjunto. Nesse sentido, buscou-se
trabalhar os novos elementos construídos no registro
da paisagem e não no do edifício. Essa estratégia permite ao conjunto de novos espaços a conquista de uma
monumentalidade própria que é reforçada, por contraste, pela presença do estádio.
Ao se apresentar à cidade como paisagem, o conjunto articula a escala metropolitana do eixo monumental
com a escala mais cotidiana, na porção norte do perímetro, sem criar relações de frente e fundo.
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A proposta respeitou o zoneamento sugerido e localizou
criteriosamente os novos programas previstos no intuito de organizar com clareza dois setores de naturezas
distintas:
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O setor norte dialoga com a escala local e recebe os pequenos eventos, atividades cotidianas e frequentadores
usuais. Além do Parque Esportivo requalificado (Zona B)
e do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, abriga todo
o programa associado ao Bulevar.
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O setor sul se vincula à escala monumental/metropolitana e acolhe os eventos extraordinários e os grandes
públicos ocasionais. Além do Estádio e do Ginásio existentes, encontra-se ali a área livre destinada aos eventos
de grande porte. A contiguidade com a Zona C, junto
ao eixo monumental, permite criar praças de acesso
independentes para cada um dos três equipamentos,
dotadas das melhores condições de acessibilidade pela
Via N1 e evitando a interferência com os demais equipamentos ou setores.
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O projeto utiliza um conjunto de novas vias, internas
ao perímetro, como ferramenta para criar delimitações
espaciais claras e urbanas entre setores e programas
específicos. De caráter local, com baixas velocidades de
tráfego e privilegiando os modos de mobilidade ativa,
essas infraestruturas permitem a orientação dos fluxos
e a delimitação dos setores de um modo mais urbano,
evitando, em diversas situações, o uso de dispositivos
de cercamento.
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O edifício do Aquário e o complexo de cinemas se constituem como elementos de transição entre essas duas
escalas. Por um lado, arrematam simbolicamente os extremos do Bulevar, por meio do qual são acessados. Por
outro, incorporam características vinculadas à dimensão
metropolitana. O bloco de cinemas, com sua volumetria
pré-determinada, oferece grandes superfícies opacas
para a projeção de filmes ao ar livre, visíveis a grandes
distâncias. O novo Aquário, posicionado no eixo da via
sul-norte proposta a partir do eixo monumental, organiza um tríptico com o Ginásio e o Estádio.
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Uma via longitudinal percorre o perímetro de Oeste a
Leste provendo circulação de serviços aos três equipamentos de grande porte e acessibilidade local a diversos
setores. Este eixo central é complementado por transversais menores configurando uma rede articulada ao
sistema viário perimetral.
Os fluxos veiculares de maior porte são retidos ou desviados ao longo do perímetro do complexo, evitando seu
ingresso nas ruas internas. Assim, os acessos principais
à nova garagem subterrânea e todas as áreas abertas
de estacionamento, existentes e propostas, possuem ligações diretas com o sistema viário existente. Isso torna
possível o eventual fechamento aos veículos dessas vias
internas quando necessário.
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BULEVAR
O que aqui chamamos de Bulevar é um sistema de organização espacial concebido mais como paisagem do que como edifício e cuja
presença urbana evoca imagens que vão das rachaduras do solo seco
erodido aos metaesquemas de Hélio Oiticica. Esse sistema permite
resolver de modo claro e articulado todos os programas comerciais
e de serviços em um conjunto de edifícios dispostos ao longo de um
eixo arqueado de aproximadamente 700 metros de extensão e com
uma suave declividade longitudinal que se acomoda à topografia local.
A estratégia de resolução formal dos diversos blocos que constituem o
Bulevar considerou como dado essencial a inevitável imprecisão programática de um empreendimento desta envergadura em fase inicial
de desenvolvimento. Com isso em mente, utilizou-se uma estratégia
aberta de organização da planta, capaz da incorporar as variáveis futuras preservando a integridade de suas qualidades fundamentais.
Os elementos que constituem o bulevar são fundamentalmente os
seguintes:
Eixo Central – A espinha dorsal do Bulevar é sua via central, vazio
articulador dos blocos edificados e catalisador da intensa urbanidade
que a diversidade programática propicia. É uma infraestrutura de circulação - de pedestres, ciclistas e veículos de serviço – mas também de
drenagem e desempenha papel importante no programa de manejo
das águas proposto. Sua ambiência combina a atmosfera das galerias
comerciais abertas e sombreadas com a presença constante e contundente de jardins e elementos de água.
Vias laterais e Garagem Subterrânea – A rede longitudinal proposta é
complementada por duas ruas de apoio laterais e pela garagem subterrânea, com planta em arco, com 80 metros de largura, 460 metros
de comprimento médio e 3.5 metros de altura livre. Assim como o
Eixo Central do Bulevar, a Garagem possui um leve caimento longitudinal, da ordem de 1.5 a 2.5 %, que possibilita um ajuste preciso às
cotas das ruas existentes. Sua lateral junto ao estádio se abre a um
talude ajardinado, levando luz natural, ar fresco e amplitude visual a
esse imenso espaço. Além das 1500 vagas solicitadas, abriga espaços
PROGRAMA
de apoio, serviços, carga e descarga dos programas comerciais. Cinco
acessos de veículos foram posicionados junto às vias do entorno e
núcleos de circulação vertical permitem acessar diretamente todos os
blocos edificados.

Edifícios-Placa – A feição topográfica do Bulevar é conferida por uma
elevação do solo que configura um pequeno morro com nove metros
de altura. Sua fragmentação, a partir da implantação do eixo central
e das conexões transversais necessárias, resulta em um conjunto de
12 edifícios-placa que abrigam a maior parte do programa solicitado.
Estes pavilhões constituem um tipologia construtiva que, utilizando a
mesma solução construtiva e setorização programática, permitem total
flexibilidade em seu desenvolvimento posterior. No mesmo sentido,
oferecem amplos espaços internos facilmente adaptáveis às variadas
subdivisões necessárias. O nível térreo segue o padrão dos grandes
centros comerciais contemporâneos e oferece amplos espaços com
pés-direitos duplos e extensas áreas de vitrine. No pavimento superior
posicionam-se as lajes para escritórios e serviços, com circulações avarandadas interligadas por passarelas e diversos núcleos de circulação
vertical. As coberturas são lajes ajardinadas frequentáveis, que recebem uma vegetação rasteira e arbustiva de pequeno porte similar à
dos jardins circundantes. Perfurações eventuais possibilitam a conexão
direta com o pavimento superior e a criação de aberturas para a complementação da iluminação e ventilação naturais dos espaços internos.
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Edifícios Isolados/Icônicos – Para dar maior destaque aos três pontos de
acesso veicular junto às vias perimetrais, foram posicionadas nas laterais
de cada um deles as áreas destinadas aos edifícios isolados (Banco, Co-working e Icônicos). Dessa maneira, conseguem ter simultaneamente
uma vinculação clara com o eixo central do Bulevar, posições destacadas
do conjunto e autonomia formal para o seu desenvolvimento.
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TABELA DE ÁREAS
FASE 01A
LAJES CORPORATIVAS – PAVIMENTOS SUPERIORES
TÉRREO

OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01A | BLOCO S 1 , 2 , 3 , 5 ,7
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ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA
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OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01B | TORRE B

1.500m²

RESTAURANTES VARIADOS E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01A | BLOCOS 5 ,6

7.224m²

LAGOA / WETLAND
5.860m²

14.630m²

OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01A | LOJAS | BLOCOS 3 E 8

6330m²

OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01A | BANCO | TORRE A

1100 m²

MERCADO DE ORGÂNICOS E EMPÓRIO FASE 01B

6.000m²

MEZANINO DO MERCADO FASE 01B

1200m²
6.020m²

CINEMA FUTURA AMPLIAÇÃO

OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01A | BLOCOS 1, 2, 4, 7 e 8
OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01A | MEZANINO BLOCOS 4, 8
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1.890m²

25670m²

PERSPECTIVA GERAL DO BULEVAR

18.050m²

OCUPAÇÃO SUGERIDA FASE 01B | BLOCO 10

3120m²

AQUÁRIO FASE 01B

4500 m²

ÁREAS TEC. / CIRCULAÇÃO SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS
FASE 01A
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LOJAS, COMÉRCIO, MERCADO E BANCO

AQUÁRIO
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EMPÓRIO E MERCADO
O edifício do Mercado se configura como um grande plano de sombreamento, leve e permeável, que se abre em momentos oportunos
para incorporar massas de árvores existentes no local. Os perfil dessa estrutura direciona as aberturas para o sul e permite, assim como
os cinemas, a instalação de placas solares e fotovoltaicas. O Mercado
possui posição de destaque no extremo leste do Bulevar e acessos

francos e independentes a partir da via Autódromo-Estádio e da via
transversal adjacente ao complexo de piscinas. Aproveitou-se o forte
desnível existente para criar conexões diretas entre a via e o mezanino por meio de passarelas sobre o talude arborizado. No nível térreo,
áreas livres perimetrais permitem a expansão de suas atividades ao
ar livre e acomodam melhor os fluxos de carga e descarga.
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PRAÇA DE EVENTOS
Devido às características espaciais requeridas (grande superfície pavimentada livre de interferências e com baixa declividade), e à natureza
variada das atividades que pode acolher, a decisão mais importante
em relação à Praça de Eventos foi o seu posicionamento dentro do
perímetro. A área localizada entre o Estádio e o Ginásio mostrou-se a
mais adequada já que, além de ser central e ficar próxima dos demais
setores, encontra-se praticamente livre de árvores e pode ser acessada

CINEMA
diretamente pelo Eixo Monumental, evitando conflito de fluxos com outros equipamentos durante eventos de grande público. Uma marquise
perimetral e o talude existente entre essa área e o Ginásio delimitam
a Praça, possibilitam o controle de acesso e criam áreas cobertas de
apoio aos eventos. Além da praça de acesso localizada junto ao Eixo
Monumental, o equipamento conta com acessos secundários ao longo
das vias internas propostas.

O bloco dos Cinemas arremata a extremidade sul do conjunto e realiza
a transição entre a escala cotidiana do Bulevar e a escala metropolitana
do Eixo Monumental. O volume segue as dimensões solicitadas e propõe o acesso de público junto à esquina voltada para a praça interna
configurada. O edifício tem seu perímetro mediado pela presença de
uma lagoa pertencente ao sistema de manejo das águas. A área de
expansão dos cinemas configura uma ilha em meio a essa lagoa, que

CORTE PRAÇA DE EVENTOS

CORTE CINEMA
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pode ser utilizada de diversas maneiras enquanto a ampliação não se
efetiva. A empena cega voltada para o estacionamento recebe as projeções do cinema Drive In. A empena oposta, voltada para o Bulevar, se
oferece como plano de fundo para um dos edifícios icônicos, podendo
tornar-se uma fachada ativa que aproveita e estimula a urbanidade do
conjunto. Sua cobertura pode receber a instalação de placas solares e
fotovoltaicas com capacidade significativa.
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O Aquário foi estruturado a partir de uma planta circular e seu programa distribuído em dois níveis. A partir do acolhimento, uma rampa curva descendente conduz o público a uma galeria perimetral de visitação
que percorre o auditório, os tanques laterais menores e uma série de
espaços para instalações multimidia, objetos e projeções. Esse percurso
culmina em uma segunda rampa, ascendente, que leva ao nível superior
onde se localizam os tanques laterais maiores e o tanque central. Todos
os tanques se articulam e podem ser acessados a partir do setor técnico
localizado no centro da planta inferior. Um terraço visitável oferece a
possibilidade de instalação de tanques de contato ao ar livre além de
vistas privilegiadas do estádio e de todo o entorno. A eventual ampliação deste equipamento, a depender do tipo de programas adicionais
pretendidos, pode ser feita através de uma extensão semienterrada ou
de um novo volume, localizando-se em ambos casos no vazio criado
entre o Aquário e o Complexo Aquático.

Até que se inicie a construção desse equipamento, planejado para uma
fase posterior de implantação do conjunto, a área a ele destinada, por
sua localização central, poderá acolher a expansão temporária dos programas localizados em seu entorno imediato, como o Parque Esportivo,
a Praça de Eventos ou o próprio Estádio Nacional.
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COMPLEXO AQUÁTICO CLÁUDIO COUTINHO
A principal intervenção necessária para a consolidação urbana do
Complexo Aquático é a reorganização do seu entorno imediato de
modo a configurar com precisão os espaços destinados aos pedestres
e aos automóveis, os percursos de acesso e sua conexão com o restante do empreendimento. O redesenho das vias laterais existentes e
sua conexão por meio de uma nova rua junto à porção sul do edifício
permite resolver esses problemas e organizar uma praça de transição
entre este equipamento e o futuro Aquário.
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CONEXÕES LINEARES DE ENCAMINHAMENTO DAS ÁGUAS

SISTEMA DE CONECTIVIDADE ECOLÓGICA

MANEJO DE ÁGUAS

A área de intervenção se situa entre os dois parques de Brasilia, um ao sul já consolidado e o outro ao norte, com projeto
não executado, o Parque Burle Marx. Entre eles e junto ao eixo monumental arborizado, se configura a área de intervenção que toma a função de integrar os dois parques citados e consolidar a faixa verde no formato de cruz do plano piloto.

Ao invés de recorrer à drenagem pura e simples dos espaços
abertos, a abordagem adotada para o manejo da água de chuva
trabalha em consonância com os partidos arquitetônicos e de paisagismo, num planejamento sistêmico e integrado da paisagem
construída. Compreende a topografia e as características físicas do
solo como elementos estruturantes, a partir dos quais a dinâmica
local da água da chuva é organizada de forma a se constituir como
veículo que viabiliza a construção de uma paisagem regenerativa.

SRPN

CORREDORES VERDES E AZUIS

eixo monumenttal

Como paisagem de referência da área, o Cerrado se contextualiza pelos diferentes biomas que representam suas fitofisiomias: mata ciliar, mata de galeria, mata seca, cerradão, cerrado denso, cerrado ralo, palmeiral, vereda, cerrado
rupestre, campo sujo, campo limpo, sendo estes últimos os mais extremos em relação ao aspecto seco.
As mudanças estacionais bem marcadas, permitem diferenças relevantes na percepção da paisagem, conforme o período
de seca do inverno ou o período de chuvas no verão.

LAGO PARANOÁ

N

Partindo da diversidade de nuances entre a dualidade “chuvas x seca” do cerrado, se propõe uma paisagem formalizada
a partir da modelagem topográfica de uma rede composta por valas lineares que conectam pontos de armazenamento
de água compondo o manejo das águas pluviais a fim de atenuar os momentos críticos dos picos de chuva e amenizar
as inundações.

Integração ecológica e o Plano Piloto

Este sistema de águas constitui os corredores azuis, os quais associados aos corredores verdes propostos com vegetação,
se integram na estrutura do parque de maneira que quando não chove pode se usufruir desses elementos como áreas
de lazer, contemplação e conexão com a paisagem.
CARACTERIZAÇÃO DA ARQUITETURA DA PAISAGEM
A proposta parte da divisão do terreno em duas grandes bacias, as quais representarão o contraste do ecossistema do
cerrado por meio da escolha das espécies vegetais preferencialmente nativas associadas aos corpos d’água: a Bacia Norte
reproduzindo um contexto mais associado às águas perenes (parque esportivo e bulevar) e Bacia Sul (estacionamentos,
área do ginásio, estádio, praça de eventos, fachada do eixo monumental) que retrata as áreas mais secas, porém
preparadas para receber as águas nos períodos de chuva. As duas paisagens contrastantes e suas nuances oferecem
diferentes experiências e sensações que os visitantes terão ao percorrer os percursos variados do complexo.

No ponto mais alto do terreno são oferecidas duas soluções diferentes, ambas conectadas à dinâmica natural da topografia do
terreno, através da qual são constituídos dois agrupamentos de
soluções chamados aqui de bacia Norte, e bacia Sul, tomados
como referência a partir da localização do estádio ao centro do
complexo de ocupação.

BACIA NORTE

Bacia Norte

BACIA SUL

caim

ento

do t

erre

no

Conceito dos sistemas de corredores verdes e
azuis associados às bacias de drenagem

Mata ciliar

Mata de

Cerradão

galeria

BACIA NORTE

Cerrado

Vereda

Campo

típico
conceito das paisagens propostas

BACIA SUL

EXPERIÊNCIAS PAISAGÍSTICAS
Na área comercial do Bulevar a paisagem proposta é inspirada nos riachos que se encontram no entorno da cidade e que discorrem pelas cotas baixas das várzeas ou
em galerias. Sendo assim, se propõe um córrego artificial
com águas de fluxo contínuo que discorrem por gravidade
conforme a queda natural do terreno.

SUCUPIRA-BRANCA

POMBEIRO

BURITI

Pterodon
pubescens

Tapirira guianensis
Aubl.

Mauritia flexuosa
L.f.

JATOBÁ-DOCERRADO

Hymenaea
stigonocarpa

JACARANDÁ-DOCERRADO

Machaerium
acutifolium Vogel

SEMPRE-VIVA

CAPIM PEBA

VERBENACEAE

Paepalanthus spbicornis

Andropogon

Stachytarpheta villosa

Espécies nativas que representam a paisagem característica dos diferentes biomas do Cerrado

A área de práticas esportivas, localizada acima do bulevar é dotada de maior área verde e livre, com menor demanda de espaços
para passeio ou aglomerações de pedestres, e é configurada de
forma a acolher a água de chuva em núcleos maiores com jardins
de chuva e bacias de retenção estendidas. É complementarmente
apoiada por um skatepark alagável, que acolhe o escoamento de
outras áreas no caso de chuvas de maior intensidade, atenuando
o pico de chuva em direção às áreas mais baixas. As novas edificações possuem telhados verdes, também com objetivos múltiplos
de melhoria de conforto térmico, melhoria de microclima, criação
de habitats, e de redução da contribuição do escoamento de água.
As áreas abertas são complementadas por valas verdes, instaladas
de forma transversal ao fluxo. As instalações são conectadas com
extravasores e orifícios de controle de escoamento que abastecem áreas verdes funcionais no entorno do aquário, onde estão
presentes fontes interativas e espaços que também são responsáveis por acolher e filtrar a água de chuva, reforçando de forma
emblemática o caráter sensível e moderno de edificações que se
integram respeitosamente à dinâmica da natureza local.
Estes pontos acima contribuem com a oferta de água de ótima
qualidade à cascata perene situada próxima ao aquário, tornan-

CÓRREGO - BARREIRAS DE RETENÇÃO/PONTES
DE CONEXÃO

Durante o dia, a água desce por seu curso
natural e é bombeada por meio de bombas
que funcionam com a luz solar.
Durante a noite, as bombas param e toda a
água do reservatório desce por gravidade.
O ciclo se inicia novamente ao sair o sol
mantendo um fluxo contínuo.

Cascata

Bacia Sul
Bomba Solar para recirculação da água em trechos segmentados
visando otimização energética.
Os caminhos subterrâneos se tornam

Tem seu ponto de partida no estacionamento Leste e daí parte
por canaletas abertas e subterrâneas na área de entorno do ginásio, através de valas transversais instaladas nos trechos com
menor presença de pedestres, liberando a face leste da entrada
do ginásio para aglomeração de pessoas sobre piso transitável.
Os grandes panos de passeio possuirão pavimentação permeável,
reduzindo desta forma a contribuição ao escoamento, além de
reduzir a carga de sedimentos para uma área de lâmina de água
contínua instalada em frente ao estádio, defronte ao eixo monumental, em que são recriadas veredas do bioma cerrado. Emulando o ambiente natural desta fitofisionomia, a lâmina alagável
é variável, oferecendo controle ao escoamento e melhoria na qualidade de água, que segue, em caso de extravasão, ao conjunto de
wetlands e lago situados na face leste, descritos anteriormente.

ESQUEMA DE MANJEO DE ÁGUAS

VALETAS SECAS

visíveis por meio das valetas secas,
possibilitando a interação das pessoas com a água

Os caminhos subterrâneos se tornam
visíveis por meio das valetas secas,
possibilitando a interação das pessoas com a água

Corte Córrego (Bacia 1)

Quando secas, os desníveis revelam
geometrias que podem ser
aproveitadas como bancos

Conexões lineares
Biovaletas/Valetas gramadas
Valeta vegetada
Valeta perimetral
Valeta seca
Fonte interativa
Córrego bombeado
Encaminhamento subterrâneo

Quando secas, os desníveis revelam
geometrias que podem ser
A própria vegetação faz uso da água captada
aproveitadas como bancos

Corpos hídricos de armazenamento
Jardim de chuva
Bacia de retenção
Lagoa perene / wetlands
Lagoa intermitente
Cascata
Reservatórios de água
existentes
Vol útil: 375000l/cada
Área de coleta e
reaproveitamento de
água das coberturas verdes

O Bulevar se constitui portanto, em um eixo arborizado
de escala mais humana, o qual vai além da área comercial,
se dissolvendo no setor de quadras esportivas e na praça
do cinema nas extremidades. Esse passeio tem seu ponto
forte ao atingir a Praça das Águas junto ao Aquário, com
um desenho paisagístico constituído de fonte interativa e
a cascata d’água que vence o desnível acentuado entre a
praça e a área comercial.

Entre o Estádio de Futebol e o Ginásio, respeitando as
escalas dos dois prédios, se encontra a área que pode
funcionar como praça de eventos, ou estacionamento.

Isométrica do Córrego - Bacia 1 - Barreiras de retenção/Pontes de
conexão
Mureta
de retenção / Ponte de conexão de pedestres

Por fim, na face leste, a área de estacionamento é configurada
de forma a oferecer retenção de água de chuva através de pavimentos permeáveis adotados nas vagas de veículos e de biovaletas, que purificam a água antes de oferecer desague na área de
wetlands e lagos, que oferecem mais um trecho de acolhimento
de água de chuva com purificação para posterior integração funcional à estrutura do entorno.

A proposta se inspira no estudo do comportamento da
água de chuva do local e tira partido da estética da dualidade de “cheias e secas”. É da imagem da terra seca e
rachada por falta de chuva que parte o conceito do projeto do Bulevar. Nas rachaduras desse solo aparece um
microclima de “refúgio”, com aspecto mais vivo e vibrante.

Em contraste, as coberturas dos prédios comerciais representam as paisagens de prados do planalto do cerrado
como o “campo limpo” com predominância de gramíneas,
ou os “campos sujos” com presença de arbustos baixos
e espaçados na terra predominantemente vermelha e
pobre em nutrientes. Vegetação de aparência seca no inverno, caraterística do bioma, e que ganha mais vida no
verão com a chegada das chuvas.

Mureta de retenção / Ponte de conexão de pedestres

Mudança de profundidade dos sulcos
direcionam e dão movimento ao ﬂuxo de água

As edificações deste trecho também serão dotadas de telhados
verdes e contribuirão minimamente para o escoamento superficial de água com a adoção de um reservatório instalado no subsolo, que recebe água de chuva das coberturas para usos não-potáveis em seu interior, além de uso para eventual necessidade
de irrigação em trechos localizados do entorno. Este reservatório
pode ser complementarmente abastecido por água do córrego,
cuja qualidade é compatível com os usos não-potáveis previstos.

A vegetação associada a esse microclima é fundamentalmente do tipo ciliar, típica do cerrado. As condições paisagísticas junto às arquitetônicas semienterradas conferem um papel importante no conforto ambiental tanto
do Bulevar quanto dos prédios, atingindo melhor inércia
e conforto térmico.

A área junto ao Eixo Monumental abre a perspectiva em
direção o Estádio, deixando evidente a relação do edifício com os prédios do entorno. Se propõe uma plantação
de Buritis, palmeira símbolo de Brasilia, na borda da lagoa da praça de chegada para a recepção dos visitantes.
Nomeada Praça das Veredas, esse local com vegetação
vertical marcante dialoga com a fachada de pilares do Estádio ao fundo. Ainda como transição a partir do eixo,
onde é proposta uma via secundária para embarque e
desembarque dos veículos, são dispostas diversas áreas
arborizadas com bancos e outros mobiliários para recepcionar os visitantes, sem obstruir a visão e o caráter monumental de destaque dos edifícios esportivos. Na porção
de maior concentração de árvores se localiza a praça das
artes, dispondo de um amplo passeio sombreado com
espaços para intervenções artísticas locais.

Vista da Praça das Veredas a partir do eixo monumental.

Compreendendo a necessidade de reter água de chuva próximo à
origem de suas contribuições, de forma a distribuir as benesses de
uma paisagem com presença de água e reduzir os efeitos danosos da concentração promovida pela abordagem convencional de
drenagem, foram idealizadas uma miríade de soluções que gravitam ora para aspectos da paisagem natural típica do cerrado, ora
para uma integração harmoniosa e elegante do espaço construído
com um paisagismo sensível à água. Considera ainda a existência
das edificações já construídas, em especial o grande excedente
de água de chuva captada a partir da cobertura do estádio, que
passa a ser abrigada num conjunto de lagos situados à face leste,
no ponto mais baixo do terreno.

do-se contribuintes deste sistema. A cascata possui ainda uma
capacidade de acolher picos de vazão, variando a altura de sua
lâmina de água de acordo com a intensidade da chuva acolhida,
levando água aos pontos situados abaixo através de um córrego
perene em vazão controlada, salvo na ocorrência de chuvas de
intensidade pluviométrica extraordinária. Em sua vazão de base
oferece um fluxo contínuo e permanente de água abastecido por
bombas solares instaladas de forma a prover uma percepção de
vitalidade ao espaço, além de oferecer a dinâmica necessária para
a restauração da qualidade de água em núcleos de fitoremediação
instalados no percurso, com o desligamento natural das bombas
em função da ausência da incidência solar. Em função da restrição
de sua vazão, oferecida por extravasores instalados no percurso
do córrego, haverá um fluxo contínuo de água mesmo após o
desligamento das bombas, tendo um encerramento total da passagem de água após o encerramento de todas as atividades oferecidas no bulevar. Desta forma, não será usada energia elétrica
para movimentação da água em trecho algum do projeto.

VALETA VEGETADA
A própria vegetação faz uso da água captada

Nas fases de chuva,
a água se acumula e é absorvida com o tempo

Nas fases de chuva,
a água se acumula e é absorvida com o tempo

VALETA PERIMETRAL DO ESTÁDIO
Escoamento de água do entorno
do Estádio Mané Garrincha

Nas épocas de cheia, retém a água
excedente evitando alagamentos

Direcionamento do excedente
de água não inﬁltrado no solo

CORPOS HÍDRICOS DE RETENÇÃO DE ÁGUA
LAGOA PERENE
Bordas rasas nas lagoas perenes funcionam como
estratégia de aproximação e contato das pessoas
com a água

BACIA DE RETENÇÃO
Nas épocas de cheia, retém a água
excedente evitando alagamentos

JARDINS DE CHUVA
Jardins de chuva se utilizam de um pequeno desnível

BIOVALETA GRAMADA
Pavimento drenante
direciona a água
ao sistema de distribuição

Solo faz a ﬁltragem da água
antes que ela encontre a tubulação

Quando não há água acumulada,
o espaço pode ser apropriado para lazer

para cinema
captar a água pluvial do entorno,
Lagoa perene - área do
reidratando a paisagem

Seguindo a disposição dos programas em toda a área de
intervenção, o setor esportivo também respeita a vegetação existente e se entremea a ela o máximo possível.
Nesse setor se encontram grandes massas de árvores e
constituição de bosques, com caráter de passeio e convivência mais orgânico.

Quando não há água acumulada,
o espaço pode ser apropriado para lazer

Biovaleta / Valeta gramada
Jardim de chuva

