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SITUAÇÃO PROBLEMA
Analisando a historia do desenvolvimento das
cidades é notável que a relação rio-cidade é uma
questão primordial para o desenvolvimento
urbano. A disponibilidade de água era
constantemente um dos mais importantes
elementos para o estabelecimento de
povoamentos humanos, desse modo, os
elementos fluviais não oferecem apenas a água
como recurso necessário a população, mas sim
desempenhavam a função de meio de transporte
e comunicação. A gestão de recursos hídricos
marcou toda a historia da organização das
sociedades e ate mesmo determinou relações de
poder entre povos, sendo assim, a “teoria

hidráulica” pode ser tomada como uma das mais
pertinentes dentre as teorias sobre o surgimento
das cidades como forma de habitat humano,
como centro de economia e poder.
Diante disso, é entendível o porquê de em
muitos locais, a posição dos rios corresponder a
historia e o desenho das suas cidades: pontos de
passagem, lugares de encontro, centros de
intercambio e locais de proteção. Poucos são
aqueles que conhecem a história do rio que dá o
nome aos nativos do Rio de Janeiro. Embora já
tenha sido a principal fonte de abastecimento de
água da cidade, hoje, com trechos canalizados,

retificados e enterrados, o Rio Carioca não é mais
parte da paisagem. O Carioca, tal como a maioria
dos 267 rios e canais do município, supriram e
embelezaram a cidade por décadas mas com o
passar do tempo, foram transformados em
latrinas. Hoje existem em funcionamento cinco
Unidades de Tratamento de Rios, sendo uma
delas a UTR do Rio Carioca e atualmente o custo
anual de operação e manutenção das cinco UTRs
é de R$16.9 milhões[1], dinheiro investido nesse
sistema ineficiente concebido sob o princípio que
prioriza o investimento no tratamento da
consequência e não na origem dos problemas.
Fonte[1]: Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Em janeiro de 2015 foi
anunciado
pelo
secretário
estadual do Ambiente interesse
em revitalizar o Carioca, num
convênio
que
previa
a
administração compartilhada do
empreendimento, entre Governo
do Estado, Cedae, Rio Águas e
INEA, o projeto no entanto, se
resumia a um estudo de
viabilidade.

“Tem nome de rio esta
cidade onde brincam os
rios de esconder...”
Retrato de uma Cidade
Carlos Drummond de Andrade.

OBJETIVO GERAL

DESENVOLVER UM SISTEMA DE CORREDORES VERDES
NO INTUITO DE REQUALIFICAR O RIO CARIOCA, CRIANDO
UM MEMORIAL À HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DA
CIDADE E A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Manter o rio como uma peça do saneamento urbano, entretanto alterando sua
atual função no sistema, opondo-se à concepção do atual uso da canalização, que
se resume a transportar esgoto, encontrar meios de utilizá-la para o controle e
manutenção da qualidade das águas.

“Quando o rio é visto
como lugar de vida e
prazer, ele é
preservado; quando é
visto como mau
elemento, a tendência
é esconder.”

Torna o curso d’água, assim como a sua história, mais evidente para a população.
A urbanização avançada da área onde se localiza o Carioca impede a sua
completa renaturalização, contudo é notável a presença de pontos onde medidas
alternativas são possíveis.
Redimensionar os espaços para a escala do pedestre.
Inverter a hierarquia atual dos meios de deslocamento, priorizando o pedestre e
o ciclista e depois o transporte público, colocando por último os usuários de
veículos privados.

Marat Troina, vice-presidente do IAB-RJ 20142016 e membro do CONEMA ( Conselho
Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro).

Valorizar a memória e o patrimônio do rio e do entorno. Os bairros de Laranjeiras
e Cosme Velho possuem características histórico-culturais hoje degradadas, em
alguns casos, pela própria legislação de patrimônio que se mostra muito
impeditiva.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos.

R. IPIRANGA

PERCURSO ATUAL DO RIO CANALIZADO

Rua Conde de Baependi.
Fonte: Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro

Igreja Metodista do Catete – Rua
Conde de Baependi.

Igreja Metodista do Catete - Pça
José de Alencar.

FORAM OS CARIOCAS QUE FECHARAM O
RIO CARIOCA
No início do século XX, com a demolição
de grande parte dos casarões e o
loteamento das chácaras, os novos
proprietários de Laranjeiras, solicitaram
na Câmara dos vereadores a canalização
do rio, com o intuito de incentivar o
desenvolvimento imobiliário da região.

2016

AS CHÁCARAS DA ZONA SUL
Do século XVII ao XVIII, a região
era constituída por chácaras, os
escravos dessas casas usavam as
águas do rio para o asseio das
casas e dos animais, o que deu
início a transformação do córrego
em latrina.

1906

VIABILIZAÇÃO DA EXPANSÃO DA
CIDADE
Mesmo com a mudança da cidade
para o Morro do Castelo, o rio
Carioca era o principal fornecedor de
água potável.
Em 1723, foi inaugurado o primeiro
chafariz no largo que passou a ser
chamado de Largo da Carioca.

1905

1903

FORMAÇÃO DOS PRIMEIROS
ASSENTAMENTOS
Em 1503, a mando de Gonçalo
Coelho, foi construída uma
pequena casa na foz de um rio. Os
tamoios a apelidaram de “casa de
cascudo”, assim surge o nome
akari oka.

Igreja Metodista do Catete – Rua
Conde de Baependi.

“...gostaríamos que o
carioca pudesse entrar no
rio, pescar e ter aulas vivas
de ciência da natureza ali.
E principalmente, começar
a reconhecer que tudo que
ele faz, gera impacto na
vida que está ali.”
Trechos da entrevista com Silvana Gontijo, jornalista,
escritora e uma das idealizadoras do movimento “O
Rio do Rio”, formado pelos moradores de Laranjeiras,
Cosme Velho e Flamengo.

6°
IDH
do RJ

Canal do Rio Carioca,
RJ – BR: 7.1 km
Parque Nacional da
Tijuca: 1.8 km
Cosme Velho: 2.1 km
Laranjeiras: 1.9 km
Flamengo: 1.3 km

9°
IDH
do RJ

A bacia hidrográfica do rio Carioca, mesmo
não sendo o pior exemplo de descaso
ambiental na cidade, é o melhor exemplo
de como a qualidade das águas é reflexo da
gestão, sua nascente ainda é preservada,
no alto do Parque Nacional da Tijuca, e ele
se apresenta como um rio límpido e
potável.
Uma
vez
coberto
por
infraestruturas, logo depois de entrar na
cidade formal, ele só reaparece perto da
Baia de Guanabara no meio do Parque do
Flamengo, uma obra-prima da arquitetura
paisagística de Burle Marx, ironicamente, o
rio passa por uma estação de tratamento
de esgoto que chega ao parque, revelando
o reconhecimento oficial por parte das
autoridades de que o Carioca não é mais
um rio mas um sistema de esgoto.
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ANALISE VISUAL-SEQUENCIAL

ANALISE MORFOTIPOLOGICA DOS LOGRADOUROS

FOTOS CARACTERIZANTES DO PERCUSO

POTENCIAL DE INTERVENÇÃO EM FUNÇÃO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO ESPAÇO

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL, PATRIMÔNIOS, ÁREAS
EDIFICADAS E PRIVADAS.
EXTENSÃO APROX.: 3.2 km

Um dos primeiros esforços realizados na direção
de compreender a cidade que se formou acima
do Rio Carioca, foi flanar pelos bairros onde o
mesmo se situa mas com atenção aos pontos
onde, segundo a Secretaria Municipal de
Recursos Hídricos, a canalização se encontraria

enterrada. Apesar da incontável variedade de
quadros e perfis de rua ao longo do percurso, foi
possível reconhecer como o rio conduziu o
desenvolvimento dos bairros, uma vez que as
vias principais destes condiziam perfeita mas não
coincidentemente com o trajeto da canalização.

Abaixo algumas das fotos realizadas, assim como
algumas das fotomontagens compostas com a
sobreposição do que seria a canalização do Rio
Carioca.

Tentando
transformar
as
sensações
experimentadas no lugar em uma observação
técnica, foram avaliados criterios como
quantidade e dimensão das faixas de
rolamento, qualidade do passeio, alinhamentos,
gabaritos e a compatibilização da rua com a
canalização, no intuito de encontrar os locais
que seriam mais oportunos para a intervenção
planejada e também aqueles sem nenhum
potencial de tratamento. Assim, encontramos
zonas, que podemos chamar de areas com

POTENCIAL BAIXO
EXTENSÃO APROX.;
2.8 km

POTENCIAL MÉDIO
EXTENSÃO APROX.;
0.5 km

potencial nulo, uma vez que essas zonas se
encontram sob regime legal ou dentro de
propriedade privada, potencial baixo onde o
espaço não oferece muitas oportunidades de
trabalho e/ou a posição da canalização não é
conveniente e potencial médio e alto para os
espaços onde não apenas se encontram boas
oportunidades de trabalho mais ainda
comodidades que podem fortalecer o projeto.
Abaixo algumas das perspectivas analiticas
confeccionadas

POTENCIAL ALTO
EXTENSÃO
APROX.; 0.7 km
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DEFINICAO DA AREA DE ATUACAO
A areá de projeto se sobressai por
contextos fisicos, historicos e ambientais
fortíssimos, visando revalorizar não apenas
o rio mas também o entorno, certos
estudos e levantamentos foram de
importância determinante para os limites
do sistema de espaços livres. Foram
observadas a topografia do vale, assim
como a textura urbana, a presença e
localização
de
bens
ambientais,
patrimoniais, instituições e equipamentos
culturais, para além de áreas com potencial
ou
necessidade
de
renovação,
compreendendo que esses marcadores
uma vez aglutinados ao recorte da
intervenção se caracterizariam como forças
e oportunidades a serem exploradas ou
como fraquezas e ameaças a serem
combatidas pelo programa.
programa

Com o mapa figura-fundo ficaram mais evidente as diferentes
tipologias de quadra, as variações de densidade e omodo com
que o Carioca traçou o vale das Laranjeiras.

A. ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E INTERESSE IMATERIAL

EXEMPLOS:
D.
A.
D.
Bem Ambiental
02
03
02

D.C.
D.
B.
Bem Patrimonial
02
02
06
05

Parque do Aterro do
Flamengo

Casas Casadas de
Laranjeiras

Destacando-se o fundo encontramos certos “vazios” que com
outras investigações foram reconhecidos como largos, praças
e parques que apresentavam um alto poder conectividade, o

que deixou claro que não so a area viabiliza a instalação de um
sistema de espaços livres, como também demonstra uma
certa prédisposição para o mesmo.

B. BENS DE IMPORTÂNCIA HISTÓRICA E PATRIMÔNIOS PRESERVADOS SOB REGIME LEGAL

C. INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES CULTURAL

Inst. Nac. de Educ. de
Surdos

D. ÁREAS E EDIF. SEM USO, DE INSTALAÇÃO INADEQUADA, DEGRADADOS OU MAL-RESOLVIDOS
D.
C. Inst. e Equip.
02
06 Culturais
Instituto Nacional de
Educação de Surdos

Áreas com Potenc. D.
de Renovação 02
Muro de Contenção da
Ladeira dos Guararapes

DIMENSOES DA AREA DE ATUACAO

ÁREA DE PROJETO DO SISTEMA
DE ESPAÇOS LIVRES
Bolsões a serem conectados: 9
Extensão: 3.480km
Área aprox.: 160.150 m²

A areá final de atuação do sistema de
espaços livres se defini como 9 bolsões : 1.
Lgo do Boticario + Rodoviaria, 2. Pça São
Judas Tadeu + Trem do Corcovado, 3. Pça
Ben Gurion, 4. Lgo Ma Portugal, 5. Rua das
Laranjeiras, 6. Pça del Prete, 7. Pça São
Salvador, 8. Pça José de Alencar e 9.
Passarela do Aterro a serem conectados num
percurso de 3,5 km. Compreende-se que
cada setor oferece cenarios unicos e que,
sendo assim, o plano diretor conduzira o
plano de atuação e as diretrizes projetuais
mas o programa de necessidades devera ser
estabelecido apos ampliação de cada bolsão
visando
atender
as
separadamente,
peculiaridades de cada zona.

The High Line, Nova Iorque –
EUA

Las Ramblas, Barcelona ESP

Rio Carioca, Rio de Janeiro –
BRA

40°44’50.30”N 73°00’05.70”O
Extensão aprox.: 2.600km

41°22’50.52”N 2°10’25.73”O
Extensão aprox.: 1.250km

22°56’06.05”N 43°11’17.77”O
Extensão aprox.: 3.500km
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PLANO DE ATUAÇÃO

Baseando-se nas informações obtidas até esse pontos são apresentadas as categorias de intervenção, divididas em cinco grupos que o plano de
atuação devera atender: novo empreendimento paisagistico, revitalização/restauro paisagistico, novo empreendimento arquitetônico,
revitalização/restauro arquitetônico e reabertura do rio.

Desde o incio das reflexões a respeito desse projeto, ficou claro que o gesto projectual mais importante é a reabertura do rio, sendo assim, tendo sido o
macrozoneamento do sistema de espaços livres concluído, nós nos atentamos agora a essa categoria e intervenção.

CATEGORIAS DE INTERVENÇÃO

TRECHOS DE RECUPERAÇÃO DO RIO

NOVO EMP.
PAISAGIST.

REVIT./REST.
PAISAGIST.

REVIT./REST.
REVIT./REST.
ARQUIT.

NOVO EMP.
ARQUIT.

REABERTURA
DO RIO

Referente aos setores que
não oferecem e necessitam
de novos espaços públicos.
Sugerimos, por exemplo, a
criação de um parque
escalonado no local onde
encontramos a subida para
o morro do Cerro Cora,
onde hoje não ha nada
além de um muro de
contenção.

Ações no intuito de
reabilitar largos, praças ou
parques
reconhecidos
como degradados ou mal
explorados. Como por
exemplo, a Pça Del Prete,
localizada abaixo do viaduto
Eng.
Noronha,
cuja
ambiência chega a ser
repelente
para
os
moradores do bairro que
não a utilizam.

Requalificação
e
resinificação de edifícios
que não se relacionam com
o entorno ou cujo estado se
apresenta como ameaça a
qualidade
do
espaço
publico. Como o Solar dos
Abacaxis,
o
Palacete
Modesto Leal ou ainda a
Concessionaria Distac na R.
Das Laranjeiras.

Nova
proposta
arquitetonica
visando
melhorar a qualidade de
certas instalações, como a
implementação de uma
Nova Rodoviaria no alto do
Cosme Velho e uma nova
passarela na altura do
Aterro do Flamengo.

Intervenções
que
se
relacionam
diretamente
com
a
intenção
de
aproximar o usuário a aguá,
dentre elas a reabertura da
canalização propriamente
dita, além da instalação de
chafarizes,
fontes,
bebedouros e etc.

REABERTURA DO RIO
Total de trechos: 6
Extensão: 1.450 km
Percentual: 40%

DIRETRIZES
Critérios a serem utilizados como padrão de qualidade do espaço a ser projetado. Essas características deverão ser avaliadas no momento de ampliação de
cada trecho e o projeto proposto devera garantir que a nova solução para o espaço atendera a todos os criterios abaixo descritos:

FOMENTAR ATRAÇÕES E
DESTINOS
Potencializar os destinos já
existentes e criar novas
polaridades.

CRIAR PRAÇAS
MULTIFUNCIONAIS
Desenvolver espaços
atrativos, que ofereçam
diferentes tipos de
atividades para variados
perfis de usuários.

ÁREAS DE ESTAR
ASSOCIADAS AO RIO
CRIAR UM PROGRAMA
Procurar sempre associar as
INTEGRAL
áreas de longa
Vincular o programa de
permanência com as
cada setor do espaço
aberturas do rio,
público com os usos das
oferecendo um estar
edificações próximas,
diretamente vínculo a
porém priorizando a
presença e ao contato com unidade do sistema global.
a água.

INTERAÇÕES VARIADAS
Oferecer formas variadas
de interagir com as águas.

CRIAR UM PROGRAMA
ABERTO
Dar à dinâmica a liberdade
para se estabelecer,
criando o programa, mas
sem impedir que ele possa
evoluir por livre
apropriação.

VALORIZAR O COMÉRCIO
LOCAL
Valorizar as atividades
comerciais do local, com
espaços e equipamentos
que deem suporte à essas
atividades.

TRANSFORMAR AS VIAS EM
RUAS COMPARTILHADAS
Alcançar um equilíbrio nos
meios de deslocamento,
dando prioridade aos
pedestres.

CONVERTER OS PASSEIOS
EM CALÇADÕES
Conectar melhor as
atividades com o espaço
livre e melhorar a
apropriação desses usos
pelos habitantes.

AFABILIDADE COM O
ENTORNO
Preservar e respeitar a
vizinhança, criando espaços
públicos potentes mas que
não degradem e/ou
descaracterizem o lugar.

TRECHO EMBLEMATICO
Dentre os trechos confirmados como sendo aqueles onde a reabertura efetiva do rio é possivel, o segmento da Rua das Laranjeiras entre a R. Soares
Cabral e a R. Leite Leal se destaca como um trecho emblematico e com propensão a ser o intervalo mais representativo de todo o sistema de espaços
livres. Uma vez que essa extensão apresenta um alto potencial de intervenção – segundo analise anteriormente apresentada – e nela encontramos
importantes elementos arquitetonicos, como as Casas Casadas e o Palacete Modesto Leal, o Espaço Rio Carioca - uma antiga casa do séc XIX que foi
reformada e hoje abriga um bistrô, uma livraria e um café, onde ocorrem shows de música e eventos literários e infantis -, e ainda vista desobstruída
para o cartão postal da cidade.
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AMPLIAÇÃO DO TRECHO EMBLEMÁTICO

O reconhecimento do trecho emblemático se iniciou pelo levantamento de determinadas características do
local como o gabarito dos edifícios assim como seus respectivos usos, a observação de edifícios tombados, os
pontos de aglomeração de pessoas, os acessos de pedestres e veículos, o sentido do tráfego, as árvores
existentes e os postes e semáforos instalados no perímetro. Ademais dos cortes longitudinais e transversais
do logradouro, indispensáveis a completa compreensão da ambiência oferecida pelo espaço e a posição da
canalização do rio carioca, ponto determinante e condutor do projeto. Com o resultado desses
levantamentos foi possível definir a área e o perímetro do projeto nesse trecho, considerando
conjuntamente os eixos, alinhamentos, as linhas de força, os pontos focais e as visadas do sitio. Essa
observação foi substancial para nortear o estudo de estruturação morfológica, de modo a caracterizar os
pontos fortes e fracos do local e constatar a demanda real de funções e equipamentos a ser atendida pela
intervenção, no intuito de estabelecer uma proposta consistente e factível.

CORTE C – R. LEITE LEAL OESTE

CORTE E – LGO PROF. SAUL BORGES CARNEIRO

R. DAS LARANJEIRAS - VISTA NORTE

R. DAS LARANJEIRAS - VISTA SUL

CORTE G – R. SOARES CABRAL OESTE

CORTE D – R. LEITE LEAL LESTE

CORTE F – N°280

CORTE H – R. SOARES CABRAL LESTE
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ESTUDO DE ESTRUTURACAO MORFOLOGICA

CROQUIS DE IMPRESSAO

Reconhecimento dos diferentes setores da área de intervenção, o modo com que elas se articulam entre si, os principais fluxos de pedestres, as
barreiras fisicas e visuais para o pedestres, as aglomerações e os entroncamentos. Com essa identificação, é então possível compreender a vocação de
cada setor e atribuir-lhes os aspectos e equipamentos necessários.

Certas impressões do espaço não puderam ser traduzidas em informações técnicas, sendo assim certas ilustrações foram produzidas na tentativa de
capturar essas ambiências.

O Lgo Prof Saul Borges só é usado
como retorno, contudo esse espaço
com vista as Casas Casadas e para o
Palacete Modesto Leal apresenta
uma ambiência bucolica, boa a
amplitude e alto nível de
sombreamento, sendo assim foi
decidido retirar o retorno, dando
espaço a praça principal e setor de
eventos do projeto. Para solucionar
a necessidade da revinda dos
veículos, a instalação de um
semaforo de três tempos se mostra
satisfatória.

LISTAGEM DE NECESSIDADES - Estrutura básica para listagem e definição preliminar – quantitativa e qualitativa - de toda a demanda real de funções para
atender as necessidades dos usuários.
SETOR

DENOMINAÇÃO

...

...

HORÁRIO DE
USO
...

8

Eventos

M/T/N

9

Estar Lazer

M/T/N

10

Contemplação

M/T/N

11

Estar Curta
Permanência

M/T/N

12

Passeio

M/T/N

ASPECTOS QUALITATIVOS

TIPOS DE ATIVIDADES

NÍVES DE MOVIMENTAÇÃO

...
...
Piso Pavimentado / Amplidão /
Eventos / Estar /
Assentos variados /
Contemplação
Sombreamento
Assentos variados /
Atividades lúdicas /
Equipamentos lúdicos / Piso de
Encontro
baixo impacto e antiaderente
Arborização / Níveis de insolação
Descanso / Espera /
variados
Contemplação
Piso pavimentado / Assentos /
Espera / Encontro
Sol Parcial
Amplidão ao longo do eixo / Piso Passagem / Encontro /
pavimentado
Espera

...

PAUTA
FUNCIONAL
...

Circulação / Longa
Permanência

8–5–7-9

Longa Permanência

9 – 6 – 7 – 8 – 10

Longa Permanência

10 – 6 – 9 – 11

Circulação / Curta
Permanência
Circulação / Curta
Permanência

11 – 3 – 10 – 12

As potencialidades e o romantismo do
trecho ficam ainda mais evidentes
quando tropeçamos em visadas que
nos presenteiam com o Cristo velando
pelo Rio Carioca.

Imaginando o encontro das Laranjeiras com a Soares
Cabral com a demolição dos edifícios das esquinas,
vemos como o trecho se mostra muito mais convidativo
ao pedestre, permitindo que o mesmo tenha uma leitura
mais facilitada da promenade a seguir.

Apesar do alto fluxo de veículos da Rua das
Laranjeiras, a arborização existente é
considerável e razoavelmente densa, ela
consegue separar e proteger o pedestre da
passagem de automoveis e proporcional
um caminhar aprazível.

12 – 3 - 11

ZONEAMENTO DESCRITIVO – Descrição básica das necessidades a serem atendidas pelo programa.
SETOR

EQUIPAMENTOS

ESTRATOS VEGETAIS

PISOS

...

...

8

Assentos Alternativos

...
Arvores globulares de copa
graúda/ Arbustos medios

...
Piso com baixo grau índice de
permeabilidade

9

Jogos / Mesas de atividades em
grupo / Assentos variados

Arvores globulares de copa
graúda

Piso de baixo impacto e
antiderrapante

10

Assentos variados

Arvores globulares de copa
graúda/ Arbustos medios

Piso com alto índice de
permeabilidade

11

Assentos alternativos

Arvores globulares de copa
rala

Piso impermeável

12

Assentos alternativos

Arvores globulares de copa
rala

Piso impermeável

ESTRUTURA FUNCIONAL

ESQUEMA CONCEITUAL DA PROPOSTA

PAAs E PALs
Nesse trecho, certos edifícios se destacam de maneira significativa do alinhamento dos demais, é o caso dos prédios citados abaixo, verificando os PAAs
e PALs para a região, descobriu-se que eles se encontravam no antigo alinhamento, que não dialoga com o traçado seguido pelos edifícios construídos
apos 1980. Considerando os interesses do projeto e a conveniência de que a demolição desses edifícios já estava programada, decidiu-se então executar
os PAAs e PALs a baixo apresentados:
MODIFICAÇÃO DOS N° 265 E 287 DA R. DAS LARANJEIRAS, ESQUINA COM A
R. SOARES CABRAL., SEGUNDO O PAA 727.
N°.: 265 - USO ATUAL:
Cafeteria e Academia.

Diagrama básico do zoneamento do projeto indicando os novos fluxos principais a serem criados, o posicionamento da nova canalização do rio carioca agora aberta a nível do pedestre -, os momentos de travessia do pedestre, as novas estruturas a serem instaladas como os pontos de ônibus e
bicicletario e os novos pontos de aglomeração de pessoas, a serem projetados com mobiliário que incentive o estar.

N°.: 287 - USO ATUAL: Lavanderia.

MODIFICAÇÃO DO N° 308 DA R. DAS LARANJEIRAS., SEGUNDO O PAA
7927.
N°.: 308 - USO ATUAL: CCAA –
Curso de Idiomas.
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PROPOSTA PARA REABERTURA DO RIO CARIOCA NA ALTURA DA RUA DAS LARANJEIRAS
O projeto proposto vem como resposta
as questões levantadas durante os
levantamentos, as linhas de forças
encontradas na areá são as linhas guias e
eixos que indicam os novos
alinhamentos.

As faixas de rolamentos foram
reduzidas oferecem um minimo
confortável aos condutores mas
procurando recuperar o máximo de
espaço possível para o pedestre e a
inserção de uma ciclovia.

Uma das grandes reclamações dos
moradores dos bairros era como a ciclovia
era mal resolvida e descontinua. A ciclovia
proposta segue todo o sistema de espaços
livres, do Lgo do Boticario até a passarela do
Aterro.

Procurando oferecer diferentes níveis de interação do
usuário com a água, foram criados decks que se
projetam sobre o canal, degraus com alguns assentos
que buscam estimular a estadia, um plato e algumas
passagens de pedra a apenas alguns centímetros do
nível da aguá.

Os agrupamentos de pedra foram instalados como
um sistema de barragens, impedindo que elementos
solidos desçam toda a canalização, facilitam a
manutenção da qualidade das aguas.

Dentre as estruturas instaladas contamos com a
banca de jornal e a floricultura já existentes que
serão reposicionadas e redesenhadas, para
além do bicicletario e dos quiosques instalados
sobre os decks que dão para a areá de eventos.

Para além de criar áreas de estar, o escalonamento foi feito
no intuito de oferecer espaço para que, durante as chuvas,
as águas aumentem em até 112% seu volume original antes
que elas invadam as ruas, servindo como medida mitigatória
as conhecidas enchentes do Vale das Laranjeiras.

A solução encontrada para resolver a situação dos
entroncamentos complexos que existiam nas esquinas,
foi simplifica-las criando grandes travesias a serem
controladas por menos semaforos e permitindo ao
pedestre circular de modo mais livre.

As barragens serão constituidas de elementos
com forma organica e materialidade natural,
contando com a possibilidade de que o usuario
possa acessar a superficie dessas barragens e
utiliza-las como area de estar.

CORTE CANAL VISTA SUL

Procurando possibilitar o uso da praça central em
diversos horarios, foi pensando um mobiliário fixo
alternativo contando com mesas de totó, de ping pong
e pequenos ‘jumps’, que crianças,jovens e idosos
podem utilizar manhã, tarde e noite.

CORTE LARGO PROF. SAUL BORGES CARNEIRO

CORTE DISTAC

CORTE PONTE

CORTE EDIF. COM EMBASSAMENTO COMERCIAL
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O projeto se resume, formalmente, a linhas simples e precisas,
que se apresentam de modo a fortalecer e potencializar as préexistencias, assim como, criar um ambiente legivel e de facil
apropriação para o usuario. Não esquecendo ainda que esse é o
projeto de um trecho do sistema, foi decidido adotar esse
desenho urbano dito “mais tradicional” na tentativa de fazer
uma intervenção delicada, replicavel e que atue como
coadjuvante, deixando o plano principal para a complexa
dinamica do encontro entre cidade, usuario e aguas urbanas.
O elemento final, encontrado apos diversos ensaios, procura
recuperar a visibilidade do Rio Carioca mas se subjulgando as
questões historicas e paisagisticas impostas e oferecidas pelo
lugar, a nova ambiencia charmosa e delicada graças a uma
materialidade atemporal, se perde entre Rio antigo e Rio do Séc.
XXI, fazendo uma ligação entre passado e presente e tentando
recuperar legados que precisamos deixar para o futuro...

DEL PRETE

+
+
+

22°56'05.3"S 43°11'17.1"W

+

BEN GURION
22°56'17.9"S
43°11'26.0"W

SÃO JUDAS TADEU
22°56'26.8"S
56'26.8"S
43°11'54.0"W
11'54.0"W

22°55'59.5"S
43°11'04.9"W

+

JOSÉ DE ALENCAR
22°55'58.5"S
43°10'39.4"W

SÃO SALVADOR
22°56'02.5"S
43°10'49.7"W

DAS LARANJEIRAS

BOTICÁRIO
22°56'22.1"S
43°12'03.4"W

+

+

“Partiu fragilmente.
Sequioso de espaço.
Em busca de luz.
Um rio nasceu.”
O Rio. Vinicius de Moraes.
Rio de Janeiro, 1954

+

BARAO DO
FLAMENGO
22°55'59.0"S
43°10'33.5"W

