O Parque do Mirante Francisco Salgot Castillon integra o sistema de
espaços livres que se estende desde a ponte do Mirante até a ponte
do Morato, abrangendo as duas margens do Rio Piracicaba. Marco
urbano e fundacional da cidade, a área objeto desse concurso se
destaca pelo potencial cênico dos saltos d'água e seu envoltório natural - um acidente geográfico único nesse sítio, desde remotas épocas
compreendido em sua singularidade como um fato para se contemplar, vivenciar e refletir - com o qual a cidade de Piracicaba
(22º43'30" Sul e 47º38'51" Oeste} brinda a sua comunidade e ao território.
O Estado e a Municipalidade acertadamente têm realizado esforços
para preservar, reformar e reprogramar esses lugares (Parque do
Mirante, Parque do Engenho, o Parque e a Rua do Porto, a Casa do
Povoador, o Museu da Água e o Mirante}. Porém, seja pela sua extensão como pela cornplexidade das intervenções necessárias, esses são

investimentos caros e de longo período de maturação - que exigem
um plano integrador, abrangente e sistêmico.
O Parque do Mirante, especificamente, encontra-se em estado lastimável de manejo florestal, conservação e manutenção. A vegetação
cresceu espontaneamente e adensou-se, fechando os visuais e impedindo sua fruição desde os seis mirantes existentes. As plantas do
sub-bosque ao longo dos caminhos perderam a forma e o controle,
parecendo um matagal disforme que impõe medo aos usuários. Os
pisos estão danificados e a iluminação inadequada, assim como as
trilhas e sistemas de informação já não respondem às demandas e
necessidades atuais. Em síntese, o programa desenvolvido pela presente proposta de intervenção paisagística parte do diagnóstico de
que a pouca atratividade do local na atualidade se deve mais a esses

tipos de problemas apontados do que ao enorme potencial cênico e
natural que o local possui.

Conceito
O principal conceito que orienta esta proposta de projeto é a Luz. A
claridade e a luminosidade solar, durante o dia, e a exploração da tecnologia através da luz artificial, durante a noite, desdobram esta ideia
nas intervenções propostas tornando o lugar mais atraente e seguro
para os seus usuários - ampliando o tempo de permanência e de contemplação dos seus espaços e visuais cênicos pela população de Piracicaba e visitantes do parque. Por outro lado, a vivência do parque
e dos seus atributos naturais e cênicos, seja como patrimônio histórico e natural ou como oportunidade para se socializar, recrear e
educar-se compreende o outro conceito adotado - derivando nas
ações dirigidas para a programação e a fruição dos seus diferentes
ambientes.

Um novo portal de acesso e a reestruturação do mirante 3 foram desenhados na mesma linguagem formal escolhida para a trilha em madeira, reforçando a memória do local. Para tanto, reinterpretou-se as
formas e materiais da antiga edificação existente e demolida nos
anos 1960, originalmente feita em ferro, de ares 'art-deco'. Mas oresgate da memória do lugar não se limita às referências plásticas.

Setorização do Programa
vegetação mais rarefeita nos taludes
proporciona maior sensação de segurança
aos visitantes

Com a consciência de que o Parque do Mirante é parte de um sistema
urbano de espaços livres e de áreas verdes, entende-se que o seu
papel nesse conjunto é inerente às atividades de recreação e socialização. Assim, o programa se dividiu em dois setores básicos de atividades: um definido como Recreativo e Educativo e o outro de Vivência e Contemplação. Um setor complementar propõe a Animação da
Avenida Dr. Maurice Allan, organizando os acessos e áreas de estacio
namento do parque, estendendo o trajeto da ciclovia para o Parque
do Engenho Central e, principalmente, acolhendo novos usos que
pretendem gerar práticas sociais de encontro e socialização - atraindo a população para esse logradouro através de 'food trucks'.
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Partindo da entrada pela Av. juscelino Kubitschek, o visitante tem
duas possibilidades: seguir à direita até o playground, que será reequipado com novos brinquedos e equipamentos em madeira, estimulando a descoberta e o desenvolvimento sensorial e motor da criança. O deck e os bancos ali existentes também serão redesenhados
para acolher pequenas apresentações culturais de teatro ou música.
A antiga fonte modernista e a cobertura de linhas orgânicas em concreto armado serão reabilitadas para oferecer um espaço de apoio
coberto às atividades culturais programadas nesse ambiente
(exposições, por exemplo). À noitinha, a iluminação indireta da água
da fonte, das árvores que circundam a área, e da parte inferior dos
bancos, tratarão de criar uma atmosfera aconchegante e segura ao
público visitante.

__.,, _

'

\ 11

'

1

LJ_

u-

11

!

u

-,.,.., .
...._

1 1

,~

Ao sair do parque a partir da fonte, reduziu-se a caixa da Av. Dr. Maurice Allan (no nível 526,40m) ampliando o espaço de passeio para
acomodar a ciclovia e bancos - complementados por locais adequados para food trucks. Nesta área, comerciantes da gastronomia
poderão montar mesas portáteis para vender produtos, que os frequentadores consu1nirão em piqueniques ao ar livre, usufruindo de
muita sombra para aplacar o clima quente da cidade. Na metade
desta via que 1nargeia o parque, os visitantes se depararão co1n u1n
novo portal de acesso ao Parque do Mirante. Este acesso se relaciona
diretamente com uma área de desembarque e de estacionamento de
ônibus e veículos privados, além de ser próximo ao posto policial remanejado e um bicicletário.
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guarda-corpo em rnadeira
no percurso que margeia o canal
desviado das águas do Rio Piracicaba

Seguindo a mesma linguagem formal, foi pensado o mobiliário que
equipa o parque - bancos, brinquedos infantis, placas de sinalização
e totens informatizados. Estes últimos, colocados em pontos estratégicos do parque, junto aos exemplares arbóreos de destaque,
mirantes e edifícios principais (Núcleo de Educação Ambiental,
Aquário Municipal e Quiosques propostos) - informam aos usuários
e visitantes sobre a história do parque, da cidade e dos locais onde
estão situados.

Uma praça foi proposta junto ao mirante 02. A sua construção pressupõe eliminar as barreiras que separam o espaço atual do mirante e
o caminho junto ao mural comemorativo (desnível, balaustradas e o
vazio dos canteiros), através de estrutura metálica e madeira. Nesse
local está proposto um dos três Quiosques a serem construídos com
a mesma tipologia inspirada no antigo mirante 'art-decó'. A partir da
praça se estende a trilha de vivência e educação ambiental do
parque, com o posicionamento estratégico de totens informativos
junto às principais espécies vegetais e/ou áreas de contemplação
(inclusive com lunetas de aluguel}. Através do caminho que percorre
a cota predominante (521,40 m), que articula o passeio pelo centro
do parque margeando o canal interno, os canteiros serão revestidos
com vegetação forrageira e herbáceas nativas adaptadas à sombra constituindo um sub-bosque 1nais hu1nanizado e não tão agressivo
ws pedestres.
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canal
a ser reformado

Essa medida e os critérios de seleção da vegetação para plantio
devem ser entendidos co1no um recurso paisagístico válido e adequado a tornar o parque 1nenos escuro e mais colorido; e, dessa tnaneira,
mais atraente e menos ameaçador aos usuários. No final da trilha
propõe-se a construção de uma pequena ponte sobre o canal - permitindo continuar o trajeto através do bosque existente nos
domínios do Parque do Engenho Central.
Finalmente, o canal interno ao parque (um desvio das águas do Rio
Piracicaba que alimentava o Antigo Engenho Central} foi tratado de
1nodo a aparecer como u1n 1narco linear no território do parque,
remetendo ao percurso da água geradora de energia para o engenho,
com iluminação no piso para orientar o trajeto do pedestre em
direção ao importante complexo industrial preservado

guarda-corpo em madeira
como extensão do novo piso
com banco embutido envolve exemplares vegetais
importantes
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dreno com grelha
instalada no novo
piso para escoar
a água das chuvas

banco e guardacorpos
co1no extensão do
piso elevado em madeira
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monitores informatizados
insta ados à frente dos exemplares vegetais importantes
infor1na1n visitantes

piso em petit-pave
a ser restaurado
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Para permitir esta utilização prazerosa do parque, o foco na acessibilidade foi imprescindível. Com a finalidade de promover o acesso a
todos os mirantes e integrar o Parque do Mirante com o Parque do
Engenho Central foi criado um plano contínuo em madeira apoiado
sobre um piso elevado. Esta espécie de "prótese", que aparece como
um percurso bem distinguível, desdobra-se em rampas, pontes, escadas e deques, liga áreas de interesse e cria espaços de permanência.
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estrutura metálica suporta
piso elevado em madeira
construída sobre piso existente
(cor rosa na planta de pisos}
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Vista para o Rio Piracicaba
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