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Vista da Rua João Marcolino Costa para o mirante da Rua João 
Voges. Passeio Público com pisos permeáveis para facilitar a 
absorção da água da chuva.
Biovaletas de retenção possuem algumas funções principais, 
que são ajudar na micro drenagem, aumentando a área perme-
ável do solo, espaço para plantação de vegetação criando vias 
mais arborizadas, sombreadas e agradáveis para os pedestres, 
e criar barreiras físicas entre as faixas de rolagem e ciclovia, 
gerando maior segurança para pedestres e ciclistas.

O mirante localizado na Rua João Voges conta com espaço de 
estar, implantado próximo ao rio e à Igreja Matriz, evidencia o 
visual para estes elementos importantes na história da cidade, 
utilizando a vegetação como moldura. Tem o acesso facilitado 
por travessia elevada.

Decks foram projetados nos locais onde os caminhos de pedes-
tre e ciclistas se aproximam do rio, criando espaços de estar e 
contemplação e facilitando o contato com o mesmo.
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PERFIL DAS VIAS NO ENTORNO DO PARQUE

Apesar de ter a água como elemento fundamental para a formação e desenvolvimento da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, não há nenhum espaço  que evidencie essa história 
e torne os cidadãos e até mesmo turistas mais conscientes de toda essa importância. Para isso, foi proposto um museu com proximidade do rio e voltado para o principal patrimônio 
histórico da cidade, a igreja Matriz, dando a possibilidade de criar um mirante com o visual para estes elementos fundamentais na história da cidade. 
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CORTE A - MUSEU

Vista da Rua Antônio Germano Schurhaus para a praça do mu-
seu, são criados eixos de vegetação para a valorização do visu-
al da Igreja Matriz.

Praça do museu, que conta com área molhada para o lazer das crianças e 
café, com eixos de vegetação para a valorização do visual da Igreja Matriz.

As quadras poliesportivas estão localizadas ao longo de todo o 
parque. Equipadas com edificação de apoio que contém vestiários, 
encontram-se rebaixadas em relação ao nível do passeio público, 
conformando degraus e rampas que servem de arquibancada. 
Além disso, estar rebaixada diminui a altura visível da cobertura, e 
cria um espaço mais seguro para a prática de atividades com bola, 
pois evita que a mesma invada o passeio com tanta facilidade.

A pista de skate localizada no setor esportivo se configura como uma piscina, estando abaixo do nível do passeio de pedestre. Esta 
diferença de nível permite que o pedestre consiga transitar por cima da pista, garantindo grande interação entre quem passeia e quem 
está praticando o esporte, além de criar arquibancadas e espaços de socialização, apresentações e manifestações culturais levando 
o pedestre para o nível do rio. Outra vantagem da pista rebaixada é ela poder se configurar como bacia de contenção em períodos de 
cheia. Seu material permite que a água invada sem que haja nenhum prejuízo à sua estrutura ou necessite de manutenção.

As entradas do parque são caracterizadas pelo alargamento do passeio 
público, pela presença de mobiliário característico, pontos de iluminação 
demarcando caminhos e vegetação direcionais. Outras características que 
fazem a indicação de entradas do parque são as faixas elevadas, facilitando 
a travessia e acesso de todos e eixos de palmeiras para direcionar o fluxo 
para dentro do parque.

Vista da ponte compartilhada entre pedes-
tres e transporte púplico.

O muro de pedra, o caminho e a arquibancada poderão ser construídos antes mesmo da remoção das edificações existentes. A partir do mo-
mento em que a prefeitura adquirir estes lotes através do direito de preempção, serão construídos os equipamentos - playground e academia 
ao ar livre - e a entrada do parque, configurando este espaço como mirante no nível superior e arquibancada com rampas para aproximação 
com o nível do rio. 

O perfil das vias  no entorno do parque terão sempre ciclovia, biovaleta de retenção e calçada mais larga no lado voltado para ele. A tipologia 
das edificações do entorno com o térreo público de comércio e serviços, tem o intuito de manter a cidade sempre ativa, com movimento de 
pessoas, qualificando os espaços públicos, os acessos, o entorno do parque de modo a potencializar o seu uso.
Entre a via e o parque, as edificações deverão ser sobre pilotis, e, manter a ideia de térreo comercial na pequena área construída, com ba-
nheiros e serviços de apoio. Desta forma, quem caminha pela calçada tem domínio visual sobre o que está acontecendo no parque e fica livre 
para entrar a qualquer momento.
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CORTE C - QUADRAS POLIESPORTIVAS
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Alguns canais fazem parte do parque e serão mantidos pois indicam o caminho da água em dias de chuva. 
As churrasqueiras, localizadas no setor de exploração natural, tem o intuito de trazer um uso mais calmo e familiar para essa região, acopladas 
com pias e banheiro, acomodam uma família que queira almoçar e deitar em uma rede enquanto os filhos brincam em meio à natureza.
A inclinação das coberturas voltadas para o norte permite a instalação de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica.
Canteiros e floreiras delimitam o espaço das churrasqueiras ao mesmo tempo em que permite contato visual com quem passeia pelos cami-
nhos de pedestres.
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CORTE B - DECK DE APOIO AO RAFTING

As quadras poliesportivas possuem edificação de apoio com vestiá-
rios e café, e assim como nas churrasqueiras, seu telhado pode ser 
usado para geração de energia elétrica.

Entrada do parque na região das churrasqueiras.

Próximo às moradias foi proposta a implantação de salas multiuso onde podem acontecer oficinas, aulas de yoga, dança, artes marciais, 
muito comuns na cidade e que geralmente são ministradas em espaços particulares, desta forma, crianças carentes teriam opções de ativi-
dades extras classe, dando a elas oportunidades de inclusão social e as afastando das drogas e violências. A infraestrutura possui espaço 
para aulas ao ar livre, e proporciona contato com a natureza.

Do lado oposto do rio, à leste do parque há uma área que não faz parte do raio de abrangência das escolas existentes, por este 
motivo, foi proposta uma escola que ao ser implantada próxima ao parque, irá trazer a população e os jovens para esta área, 
facilitando a apropriação e cuidado do local e consequentemente a sensação de pertencimento.

A fabricação da estrutura do mobiliário projetado com concreto ecológico, que utiliza pneus descartados na sua composição, 
garante grande durabilidade e exige baixa manutenção. A madeira foi utilizada para gerar conforto ao usuário  ao sentar-se 
nos bancos e pontos de ônibus, pois tem um toque mais quente do que o concreto.
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CORTE F - PLAYGROUND E ARQUIBANCADA
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CORTE E - SALAS MULTIUSO
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CORTE D - PISTA DE SKATE

INTEGRANDO O RIO CUBATÃO À CIDADE 
DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
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