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conceito do projeto
O projeto tem como elementos centrais de 
equilíbrio o tripé: economia, natureza e 
sociedade. As intervenções propostas atendem 
demandas da sociedade, com os resultados e 
equilíbrios econômicos necessários, garantindo 
qualidade de vida dos usuário, de forma 
integrada e respeituosa à natureza. 

O conceito considera a arquitetura enraizada na 
cultura e arquitetura local, buscando alcançar 
o máximo de conforto, considerando todo o 
ciclo de vida da edificação, incluindo seu uso, 
manutenção e reciclagem. 
O conjunto edificado, trilhas e atrativos em áreas 
livres, serão uma referência para as pessoas que 
visitam o local como oportunidade de atividades, 

experiências e aprendizado. 
A área de intervenção está localizada às 
margens da área urbana no munícipio, sua 
localização estratégica fez com que o parque 
fosse dividido três áreas funcionais, de acordo 
com a potencialidade de cada uma, são elas: 
zona urbana, zona de conexão e zona do lago.

o parque ambiental
Na zona urbana foram definidos usos e atividades sociais e culturais e que dão suporte à carência 
por espaços públicos, de recreação e de atendimento ao turismo em juruti. Ela servirá como 
uma janela para o Lago Jará, criando uma conexão do parque com a cidade; acolhendo os usuários 
e sendo uma espaço convergência e incentivo à vida pública do município. A área se estrutura a 
partir de um deck elevado do solo, onde são propostos diversos módulos, com usos relacionados 
à escola parque, à conscientização ambiental e ao uso público. Programa: recicloteca/ecoponto, 
biblioteca, centro de atendimento ao turista (CAT), sanitários, refeitório, lanchonete, auditório, 
Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), escritórios e dormitórios para pesquisadores e 
ONGs locais.
A zona de conexão funciona como um faixa de transição entre a Zonas Urbana e a Zona do Lago, 

é uma região de mata fechada, com menor interferência antrópica, onde foram propostos usos 
contemplativos como caminhadas e espaços de descanso.  A intervenção tem o objetivo de 
estruturar as trilhas existentes que surgiram espontaneamente e que por falta de manutenção 
e controle acabaram gerando erosões  e assoreamentos de alguns trechos. O percurso acontece no 
próprio solo, mas em alguns trechos de solo mais sensível são propostos trechos elevados.
Na zona do lago foram propostos usos relacionados à água e ao ecoturismo, além de diversos 
espaços de contemplação. Os usos se estruturam a partir de um deck elevado, ora fixo e elevado 
do solo, ora flutuante, inspirando-se nas casas ribeirinhas flutuantes, proporcionando seu uso 
pleno todas as época do ano. Programa: deck fixo com lanchonete, quiosques para piquenique e 
churrasco, sanitários e um deck flutuante com piscinas fluviais e lanchonete, que também serve 
como porto de pequenas embarcações utilizadas na região e apoio à pesca esportiva.
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O Lago Jará está localizado no munícipio de Juruti, na mesorregião do Baixo Amazonas no estado do Pará, e à margem direita do rio Amazonas. O 
município possui 830 mil hectares e tem 62% de suas florestas nativas e conservadas, porém o crescimento populacional acelerado nos últimos 
anos tem causado constantes transformações em seu território, o que afetam negativamente o ecossistema de região.
Atualmente existem aproximadamente 8.700 pessoas morando nas áreas do lago, o que ameaça a qualidade de suas águas devido à precariedade 
dos sistemas de drenagem, esgoto e a presença de fossas rudimentares nos quintais das casas. 
O lago constitui um reservatório natural de abastecimento da cidade e é receptor de três cursos d’água, sendo um de seus principais 
contribuintes o Igarapé do Maranhão. Suas águas percorrem um longo caminho para em seguida desembocar no Rio Amazonas. Nesse contexto 
o Lago Jará aparece como um importante elemento estruturador da paisagem e ao mesmo tempo como uma das áreas mais sensíveis e 
carentes de regulação e proteção, já que ocupações irregulares de terras aceleram cada vez mais seu processo de degradação.
O lago também possui um enorme potencial de uso público para atividades de pesca e recreação, além de ser parte importante do patrimônio 
histórico-cultural do município. 
Por fim, o projeto visa a viabilização da implantação de um uso público planejado nas margens do Lago Jará com vistas a controlar o avanço da 
mancha urbana sobre seus limites e incentivar a conscientização da população de Juruti sobre a sua importância, inclusive desenvolvendo atividades 
que gerem renda local e que incentive o uso sustentável dos recursos naturais da região.
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legenda
1 ecoponto/recicloteca
2 segurança
3 biblioteca
4 escritórios

5 centro de atendimento ao turista (CAT)
6 dormitórios
7 sanitários
8 refeitório

9 lanchonete
10 auditório
11 viveiro
12 cetas (administração e atendimento)

13 cetas (reabilitação)
14 área externa coberta
15 ginástica e playground
16 arquibancada

17 quadra/espaço multiuso
18 jardim sensorial
19 horta
20 área externa
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legenda
1 conexão com zona urbana do parque
2 piquenique/churrasco
3 lanchonete e mirante
4 sanitários

5 deck elevado do solo
6 trilha
7 deck flutuante
8 piscina fluvial

9 arquibancada e trampolim
10 lanchonete
11 área sombreada
12 pedalinhos/caiaques

lago jará

planta baixa
Isométrica

zona lago
Es

tru
tura em madeira

Palha Taipa

El
em

en
to vazado em madeira

Deck em madeira

Principais materiais utilizados do 
projeto

Módulos com cobertura 
em palha de paxiúba e 
paredes em taipa

Piso em madeira 
nativa certificada

Viveiro com espécies nativas

Ventilação cruzada, inércia 
térmica e iluminação em 
LED

Exemplo do encontro entre o piso 
em madeira elevado do solo e o 
ripado vertical de proteção solar

Rampas de 
acesso ao 
piso elevado

iluminação natural e elementos de 
proteção solarExemplo do encontro entre o 

trecho sombreado e o trecho 
coberto da área externa

Painéis 
fotovoltaicos

Viveiro coberto com tela

Cobertura

Ripado vertical de proteção solar Módulos 
e piso 
elevado

Utilizaremos a energia solar como 
principal fonte de energia para 
o projeto por meio de painéis 
fotovoltáicos. Estes, convertem 
a energia solar diretamente em 
energia elétrica, sendo possível usar 
o excedente em outro pontos do 
parque.

A implantação adequada aliada 
às soluções que aproveitam 
a iluminação natural 
adequadamente, reduzem o 
consumo energético.

iluminação em lâmpadas LED 
economizam energia e possuem 
maior vida útil. Por não possuírem 
metais pesados, seu descarte é feito 
de forma mais simples.

A implantação no terreno e a  
disposição linear dos ambientes 
garante a presença de aberturas 
em ambos os lados dos blocos, 
proporcionando um cenário ideal 
para ventilação cruzada.

elementos de proteção solar, 
como a estrutura vertical ripada e 
varandas auxiliam na redução da 
carga térmica interna dos edifícios 
e consequentemente, reduzem o 
consumo de energia.

As coberturas atuam como coletoras 
de águas pluviais, que podem 
ser reutilizadas para irrigação da 
vegetação do entorno e do viveiro.

Será feita a recuperação paisagismo 
do entorno próximo aos edifício,com 
espécies nativas. 

diretrizes sustentáveis
A partir da compreensão dos determinantes de conforto térmico impostos pelas condições do 
clima local, em especial pela relação entre amplitude térmica e umidade, a incidência de radiação 
solar e a intensidade dos ventos predominantes foram adotadas várias soluções com a finalidade 
de ampliar conforto térmico dos edifícios. Priorizaram-se estratégias passivas e bioclimáticas, 
como o aproveitamentoda ventilação cruzada e iluminação natural, sempre aproveitando 
estratégias de um saber local construído ao longo da história.
Foi projetada uma arquitetura com traços regionais, mas reinventada com dinamismo e 
modernidade. Temos um projeto contemporâneo, mas que garante o protagonismo da natureza 
do entorno do lago Jará.
O conceito para as construções propostas tem como base construções modulares realizadas em 
taipa, técnica amplamente utilizada na região, o que possibilita a utilização de mão de obra local 
e a minimização de resíduos de obra.
Nos espaços de convivência e áreas livres do parque, serão utilizados materiais permeáveis, 
recicláveis e/ou certificados, sempre visando alcançar o máximo de conforto com o mínimo de 
gasto de energia, considerando todo o ciclo de vida da edificação, incluindo seu uso, manutenção 
e reciclagem.
Abaixo são destacadas algumas estratégias que foram adotadas do projeto:

O uso de materiais com alta inércia 
térmica, garantem o resfriamento ou 
aquecimento passivo da edificação 
pois funcionam como reservatórios 
de calor e amortecedores térmicos.
Uso de fachadas com alto 
isolamento térmico, contribui para 
o  desempenho energético, à medida 
que potencializa a inercia térmica 
das paredes externas.
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