
O
Ac qua Cir co, do
Be ach Park,
em For ta le za,
com ple ta três
anos nes te
verão co mo

uma re fe rên cia de cria ti vi da -
de. Ide a li za do pe la IMA GIC!,
em pre sa em Ar qui te tu ra do
Con te ú do na Amé ri ca La ti na,
o es pa ço in -
fan til se des -
ta ca em meio
às di ver sas
áre as te má ti -
cas do par -
que. 

Em 2011,
quan do foi
inau gu ra da, a
atração foi re -
co nhe ci da por
al gu mas das
mais im por -
tan tes ins ti -
tuições es pe -
cia li za das em
e n  t r e  t e  n i  -
men to no pla -
ne ta, en tre
elas a World
Wa ter  parks
As so cia tion,
as so ciação de par ques aquá ti -
cos que ele geu a atração co mo
a mais ino va do ra do mun do. 

A IA A PA (In ter na tio nal As -
so cia tion of Amu se ment Parks
and At trac tions), prin ci pal en -
ti da de in ter na cio nal li ga da a

par ques de di versão, tam bém
en tre gou dois dos seus mais
im por tan tes prê mios ao pro je -
to ce a ren se: o de Best New
Pro duct (Me lhor No vi da de),
co mo a obra mais bem-su ce -
di da en tre 24 atrações te má ti -
cas in ter na cio nais, e o Im pact
Award, tro féu de Atração Mais
Im pac tan te do Mun do no Ano,

su pe ran do con -
cor ren tes de 93
pa í ses, in cluin -
do a Dis ney. 

A con sa -
gração do play -
ground foi um
mar co im por -
tan te na con so -
li dação da Ar -
qui te tu ra do
Con te ú do no
Bra sil. 

No ca so da
Ac qua Cir co, a
Ar qui te tu ra do
Con te ú do po de
ser no ta da em
ca da de ta lhe.
Ins ta la do em
uma área de
1.300 me tros
qua dra dos, o

lo cal é con si de ra do o maior
play ground aquá ti co in fan til
do mun do, com 52 di fe ren tes
brin que dos in ter li ga dos e ca -
pa ci da de pa ra re ce ber cer ca
de 430 pes so as. 

“O Ac qua Cir co não se li mi -

ta a ser um play ground, ele é
um mun do à par te, que une a
ma gia e o en can ta men to do
cir co com a di versão dos brin -
que dos aquá ti cos. Pa ra che -
gar nes se re sul ta do, não pu -
de mos pen sar na obra ape nas
co mo ar qui te tos. As co res são
mui to im por tan tes, as sim co -
mo a in te ra ti vi da de e os re -
cur sos tec no ló gi cos das
atrações. Den tro des sa com -
ple xi da de, pa ra al can çar o
má xi mo de efi ciên cia em nos -
sos ob je ti vos, foi fun da men tal
o co nhe ci men to em En tre te -
ni men to e Mar ke ting”, ex pli ca
Le o nar do Fon te ne le, CEO da
IMA GIC!. 

To do o ma te rial uti li za do
se des ta ca pe la al ta qua li da de
téc ni ca e tec no lo gia de úl ti ma
ge ração. Es sa es tru tu ra pos -
si bi li ta que crian ças de até 12
anos brin quem e im pul sio -
nem a ima gi nação em uma at -
mos fe ra úni ca, en quan to os
pais acom pa nham tu do con -
for ta vel men te ao re dor da
atração. 

Circo

Te mas cir cen ses estão pre -
sen tes em brin que dos co mo
canhões, ja tos, du chas, cha -
fa ri zes, es cor re ga do res, tú -
neis, pe da li nhos fi xos e gan -
gor ras. Uma pis ci na ra sa cen -
tral, co ber ta por duas lo nas
es ti li za das, re pre sen ta o gran -
de pi ca dei ro e ofe re ce pro -
teção so lar. O “mun do de fan -
ta sia” con ta ain da com mas -
co tes do Be ach Park co mo a
Do na Fo ca, mes tre de ce ri mô -
nias apre sen ta da lo go na en -
tra da. 

Fon te ne le em pre gou no
Ac qua Cir co a ex pe riên cia de
quem atuou no de sen vol vi -
men to de gran des atrações
te má ti cas ao re dor do mun -
do. O fun da dor e CEO da
IMA GIC! acu mu la pas sa gens
pe lo nú cleo de de sign da Walt
Dis ney Com pany, o cur so de
pós- gra duação em En ter -
tain ment De sign, na Har vard
Uni ver sity (Bos ton, EUA), e a
atuação co mo Chair man da

Di visão La ti no - a me ri ca na da
As so ciação Mun dial de En tre -
te ni men to Te má ti co (The med
En ter tain ment As so cia tion - 
TE A). 

“Pro je tos co mo es se ain da
são ra ros no Bra sil, um mer ca -
do ar qui te tô ni co que ex pe ri -
men ta pou co a uti li zação de
ele men tos de En tre te ni men to e
Mar ke ting de for ma in te gra da.

Fo ram ne ces sá rias dé ca das de
es tu do e pre pa ração até al can -
çar mos o know- how ne ces sá -
rio pa ra de sen vol ver no nos so
pa ís atrações à al tu ra de gran -
des par ques do mun do. As pre -
miações con quis ta das não nos
dei xam dú vi das de que, no ca -
so do Ac qua Cir co, con se gui -
mos re a li zar es sa missão”, co -
me mo ra Fon te ne le. 
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DIVULGAÇÃO

O Ac qua cir co es tá ins ta la do em 1.300 m2 e tem 52 brin que dos di fe ren tes in ter li ga dos

CRIATIVIDADE

AcquaCirco
é premiado
como atração
O espaço infantil do Beach 
Park, em Fortaleza, é 
considerado inovação na área

DIVULGAÇÃO

A pis ci na cen tral é co ber ta com lo nas 
es ti li za das e ofe re ce pro teção so lar

Temas circenses
estão presentes
em brinquedos
como canhões,
jatos, duchas,
chafarizes,
escorregadores,
túneis,
pedalinhos fixos
e gangorras


