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OTG

OTG é uma empresa encar-
regada do aprimoramento 
de restaurantes, design e 
tecnologia em mais de 300 
restaurantes e lojas de va-
rejo em 11 aeroportos na 
América do Norte. O OTG foi 
reconhecido em todo o setor 
por seu excepcional enfoque 
no cliente e inovação revolu-
cionária. Em 2014, foi classi-
ficada entre as 50 empresas 
mais inovadoras do mundo 
na revista Fast Company.

MWAA  

A Metropolitan Washington 
Airports Authority, estabelecida 
em 1987 pelos governos 
da Virgínia e do Distrito de 
Columbia, administra e opera 
os aeroportos Ronald Reagan 
National e Dulles International, 
em Washington, que juntos 
atendem a mais de 40 milhões 
de passageiros por ano.
O MWAA opera o Aeroporto 
Nacional Washington 
Ronald Reagan, o Aeroporto 
Internacional Washington 
Dulles, a “Airport Access 
Highway”, em Dulles também 
dirige a construção do projeto 
Silver Line, uma extensão 
de 37 km nos sistemas de 
transporte público. Mais de 
45 milhões de passageiros 
por ano passam pelos dois 
aeroportos. A Autoridade 
Aeroportuária gera mais de 
387.000 postos de trabalho na 
Região da Capital Nacional.

Sobre o LEO A DALY

Leo A Daly serviu como consultor principal 
e arquiteto / engenheiro de registro para 
a renovação do Terminal A (terminal 
sul) e a construção do Terminal B / C 
(terminal norte). A Leo A Daly forneceu 
gerenciamento geral de projetos, 
validação de programas, desenvolvimento 
de projetos, documentos de construção e 
administração de contratos para ambos os 
projetos de terminais, usando um projeto 
concebido por Cesar Pelli and Associates. 
A Ingenium Inc. forneceu serviços de 
engenharia estrutural para o projeto de 
renovação.
Fundada em 1915, a LEO A DALY é uma 
firma internacionalmente renomada de 
arquitetura, planejamento, engenharia, 
design de interiores e gerenciamento 
de programas. O portfólio da empresa 
inclui projetos premiados em 75 países, 
todos os 50 estados e o Distrito de 
Columbia. A LEO A DALY atualmente 
emprega aproximadamente 1.000 
arquitetos, planejadores, engenheiros e 
designers de interiores em mais de 30 
escritórios em todo o mundo. A empresa 
é consistentemente classificada entre 
as 10 maiores empresas de arquitetura, 
engenharia e design de interiores dos 
Estados Unidos e está listada nas 25 
principais práticas globais da BD World 
Architecture. Projetos notáveis incluem 
países como Rússia, Cazaquistão, China, 
Las Vegas, Madri. Em 2009, a empresa 
abriu um escritório sede regional em 
Istambul, na Turquia, para atender os 
setores de hospitalidade, assistência 
médica, construção comercial e residencial 
na Europa Oriental.

MarketPlace Development 

MarketPlace Development foi 
designado em 2012 como gerente de 
concessões para o Reagan National 
Airport, responsáveis por serviços de 
marketing, leasing e de gestão para 
o serviço de alimentos e concessões 
de varejo em todo o aeroporto. O 
MarketPlace está trabalhando com a 
MWAA para fornecer uma experiência de 
passageiro verdadeiramente excepcional, 
aprimorando o programa de concessões 
existente para fornecer mais facilidades 
aos passageiros e melhorar o atendimento 
ao cliente. O objetivo é aumentar a 
satisfação e os gastos do cliente por 
meio de merchandising.O Aeroporto 
Nacional Ronald Reagan de Washington 
é a porta de entrada para a capital de 
nossa nação e é conhecido por seu design 
estonteante e por seu compromisso com o 
atendimento ao cliente. Quase 24 milhões 
de executivos, turistas e funcionários 
do governo viajam por Washington, 
DC, Virgínia, Virgínia Ocidental, sul da 
Pensilvânia e Maryland. O aeroporto 
possui 45 portões e oferece voos sem 
escalas para mais de 85 destinos em 10 
companhias aéreas.
O Aeroporto Nacional Reagan possui mais 
de 8.000 metros quadrados de concessões 
espaciais, oferecendo inúmeras 
oportunidades para varejistas e donos de 
restaurantes locais, regionais e nacionais. 
Existem mais de 77 lojistas e sete 
unidades de varejo de merchandising. 
Incluindo empresas notáveis como Ben 
Chili Bowl, Brighton, Brooks Brothers, 
Cava Mezza Grill, Kapnos Taverna, 
Johnston & Murphy, Legal Sea Foods, 
Taylor Gourmet, Tumi, e Vineyard Vines.

Cesar Pelli

Nascido em 1926 e educado 
na Argentina, Cesar Pelli veio 
aos Estados Unidos e realizou 
seu curso de mestrado em 
arquitetura na Universidade 
de Illinois. De 1954 a 1964, 
trabalhou com Saarinen & 
Associates. No fim dos anos 
60 e início dos anos 70, 
trabalhou na Califórnia com 
Gruen Associates. Em 1972, 
Pelli tornou-se decano da 
Escola de Arquitetura de Yale 
em New Haven, Connecticut, 
para onde mudou-se 
e abriu seu escritório 
próprio. Nos anos que se 
seguiram, Pelli produziu 
impressionantemente, 
numa proporção e qualidade 
dificilmente igualada por outro 
arquiteto contemporâneo. 
Desde seus grandiosos 
edifícios até o refinados 
museus e construções 
oficiais e acadêmicas, Pelli 
exemplificou os vários 
níveis em que a arquitetura 
contemporânea participa do 
desenvolvimento urbano.

_ Sobre a Arquitetos, Designers    
       e Autoridades do Aeroporto

Vis i te  o S i te: ilumine o projeto

http://www.ilumineoprojeto.com


O Aeroporto Nacional Ronald Rea-
gan de Washington é um aeroporto público 
localizado a 5 km ao sul do distrito comercial 
central de Washington, DC, no condado de 
Arlington, Virgínia. É o aeroporto comercial 
mais próximo de Washington, DC. Original-
mente chamado Washington National Airport, 
a instalação foi renomeada para homenage-
ar o ex-presidente Ronald Reagan em 1998. 
O aeroporto é comumente conhecido como 
"Nacional", "Washington National", "Reagan" 
e "Reagan National".

Nos anos 30, o aeroporto oficial para a área de Washington 
D.C., o aeroporto Washington-Hoover ou Campo de Hoover, 
localizava-se em um terreno muito valorizado (onde o 
Pentágono encontra-se hoje) e tinha que mudar. Em setembro 
de 1936, o presidente Franklin D. Roosevelt lançou a pedra 
angular para um novo terminal em Gravelly Point. Construído 
como parte do programa que tirou o país da depressão, o 
Works Progress Administration (WPA) de Roosevelt, o WNA 
revelou-se um raro e esplêndido exemplo do projeto de 
aeroportos americanos dos anos 30.
O WNA original foi um projeto da agência governamental 
Civil Aeronautics Authority (CAA) iniciado em novembro 
de 1938. O arquiteto consultor diretamente responsável 
pelo planejamento e projeto foi Howard Lovewell 
Cheney. O objetivo foi construir "o mais belo terminal 
aéreo metropolitano do mundo, tanto técnica quanto 
esteticamente". Foi concebido como espaço para passageiros, 
visitantes e sightseers. Nesse sentido, o WNA tornou-se um 
dos primeiros projetos, nesta categoria, no qual especialistas 
em planejamento urbano ("land use design") trabalharam em 
colaboração com arquitetos e engenheiros na adaptação do 
terreno a sua função. Desse modo, o aeroporto, concebido 
como serviço público à capital do país, serviria de modelo 
para outros terminais a serem construídos. 

Projeto original: 
um grande parque público

Aeroporto Nacional Ronald Reagan - Washington, USA

A intenção final era que o projeto 
total viesse a se tornar um "enorme 
parque público".



Houve dois grandes projetos no aeroporto nacional nos últimos anos: 

um novo terminal (Terminal B / C) e a renovação do Terminal A

A construção começou no 
terminal B / C em novembro de 
1993 e levou quase quatro anos, 
com a inauguração da instalação 
em 27 de julho de 1997 - três 
anos atrasada e cerca de US $ 250 
milhões a mais que o inicialmente 
esperado.

O Terminal B / C é responsável 
pela maior parte do tráfego do ae-
roporto e é uma estrutura de vidro 
de três níveis com 35 portões e 
mais de 60 lojas. Este foi constru-
ído em 1997 a um custo de US $ 
25 milhões, incluindo a adição de 
uma nova torre de controle.

Devido ao crescimento da cidade e 
ao processo de suburbanização, o 
WNA passou a ser funcionalmente 
considerado como parte da cidade 
de Washington D.C. Tal localização 
impôs que o projeto de renovação 
se adaptasse a seletivas formas 
de uso espelhadas em diferentes 
fases de implementação – desde a 
fase de concepção em 1992, pas-
sando pela construção de instala-
ções temporárias até sua finaliza-
ção em 1997. 

Mais de 23 milhões de 
passageiros usaram o National 
no ano passado, tornando-o 
o segundo aeroporto mais 
movimentado da região, depois 
do Aeroporto Internacional 
Baltimore-Washington Marshall. 
O ano passado foi o sexto ano 
consecutivo de tráfego recorde 
de passageiros.
Esse crescimento fenomenal 
não fazia parte do plano 
original do aeroporto que 
cresceu de maneiras tal 
que poucos poderiam ter 
antecipado.
A ironia é que, enquanto as 
autoridades aeroportuárias 
lutaram contra o crescimento 
da National, elas foram 
forçadas a acomodá-lo. Eles 
re-configuraram o espaço, 
até mesmo reposicionando 
armários de armazenamento 
e salas de conferência para 
gerenciar o boom crescente 
de passageiros.  A boa 
acessibilidade tornou-o em 
o aeroporto preferido dos 

O nível superior ou de 
admissão, onde os passageiros 
podem ser deixados pelos 
veículos em uma via de cinco 
faixas protegida do clima por 
altos canopys de vidro. A área de 
guichets de compra de passagens, 
admissão e outros serviços 
concentram-se na parede oeste do 
edifício a esse nível

O nível central ou das alas 
de distribuição dos passageiros, 
exibe espaço aberto e claro que 
reúne toda a atividade comercial. 
Neste nível, o terminal introduz 
uma réplica miniaturada de 
Main Street, incluindo uma loja 
do Museu Smithsonian, do Zoo 
Nacional, e da National Geographic 
a fim de reafirmarem aos usuários 
que eles já/ainda estão em 
Washington. Os restaurantes e 
lanchonetes oferecem, além do 
fast-food, elegantes restaurantes.

O nível inferior ou de saída, 
onde as bagagens são recuperadas 
através de 12 carrosséis em um 
área espaçosa que permite ampla 
circulação.

Os usuários do terminal 
circulam pelos três níveis por 
escadas convencionais, 26 
escadas rolantes e 32 eleva-
dores. 

Ainda nesse edifício do novo terminal eleva-se a nova 
torre de controle de tráfego aéreo, 64 metros acima do 
chão, aproximadamente 16 andares de altura, substi-

tuindo a torre original do terminal antigo. 

torre de controle

moradores que não querem 
fazer uma viagem de mais de 
20 milhas para o aeroporto de 
Dulles. 
O crescimento do tráfego de 
passageiros combinado com 
as mudanças necessárias nos 
padrões de voo das aeronaves 
também levou a um aumento 
das queixas de ruído.
Ed Solomon, da DC Fair Skies 
Coalition, um grupo anti-ruído 
formado para exigir mudanças 
nas rotas de voo, disse que seu 
grupo se opõe a qualquer novo 
edifício na National. "Dulles é 
onde temos que crescer", disse 
Solomon, presidente do grupo. 
"Estamos muito preocupados 
com todos esses aumentos 
incrementais de infraestrutura 
na National."
O gerente do aeroporto 
da National disse que a 
matemática explica tudo. A 
National foi construída para 
“acomodar confortavelmente” 
de 15 milhões a 16 milhões 
de passageiros por ano, mas 

agora está servindo mais de 23 
milhões, disse Paul Malandrino 
Jr., o gerente do aeroporto.
Por outro lado, Dulles tem 
lutado para atrair viajantes. 
Entre 2011 e 2013, Dulles 
perdeu quase 200.000 
assentos para a National, 
disseram autoridades da 
MWAA. Este ano, a Assembléia 
Geral da Virgínia aprovou um 
plano para gastar US $ 50 
milhões em dois anos para 
ajudar Dulles a atrair novas 
companhias aéreas e mais 
passageiros. 
Como o custo do projeto 
na National escalou, atraiu 
críticas de autoridades aéreas 
e membros do Congresso, 
que zombaram do projeto, 
que incluiu 74 cúpulas 
“jeffersonianas”. Em última 
análise, as autoridades 
reduziram os custos reduzindo 
o tamanho do prédio e 
reduzindo o número de cúpulas 
em 20. No final, o projeto 
cabriu pelo menos três anos 
atrasado.

O Terminal Apresenta  três níveis:

Terminal B / C

NATIONAL vs DULLES



Trabalhos individuais foram execu-
tados em uma variedade de mate-
riais, incluindo vitrais, mármore e 
mosaico de vidro, bronze fundido, 
alumínio martelado e cobre, aço 
pintado, esmalte de porcelana e 
pintura sob placas e telas..

De longe, as bordas arqueadas das cú-
pulas formam uma cornija rítmica no 
topo do edifício longo e baixo, criando 
uma sensação de movimento, mas com 
uma geometria controlada e digna, 
apropriada à arquitetura de belas artes 
de Washington.

Com o Terminal Norte do 
Aeroporto Nacional Rea-
gan em Washington D.C., 
o arquiteto Pelli Clarke 
Pelli criou uma nova por-
ta de entrada para a capi-
tal do país, um local públi-
co acolhedor e funcional, 
com arquitetura que aspi-
ra aos ideais incorporados 
no plano urbano da cidade 
de aquelas épocas.
Nos anos 90, Pelli e outros 
arquitetos tentam suplan-
tar a antiga ideologia mo-
derna com novos valores 
e buscam um estilo arqui-

tetônico que concentre-
-se menos na homoge-
neização de elementos 
e mais na identificação 
dos interesses e expec-
tativas humanas. Nesta 
fase livre para experi-
mentar de tudo, com 
certeza, os pré-fabrica-
dos tornaram-se coisas 
do passado enquanto 
que a eclética mistura 
das cores, formas, e 
elementos afins acaba 
de decolar. Finalmente, 
o aeroporto nacional de 
Washington assume sua 

identidade e caráter 
através do criativo 
trabalho de orques-
tração de Cesar Pelli. 
Nesse sentido, o 
WNA pode ser con-
siderado um centro 
cívico vital que ensi-
na uma lição, a nar-
rativa de um tipo de 
construção, sua tra-
jetória nesse século 
e de uma nova fase 
na arquitetura base-
ada em sua relação 
fundamental com o 
tecido urbano.

Pelli Clarke Pelli Architects

 -  modelos de estudo de cúpula –

Domo

CESAR PELLI

MODELOS em ESCALA

 O Foyer/Lobby 
é a "rua princi-
pal" do terminal, 
repleta de lojas, 
restaurantes e 
serviços aeropor-
tuários. 

Trinta obras de arte 
específicas do local, 
muitas de artistas de 
renome internacional, 
estão integradas à 
arquitetura do Lobby 
em locais como o piso, 
a parede de cortina de 
vidro, balaustradas, 
trilhos de escadas e 
paredes de gesso.



domo
O domo, um dos mais antigos 
símbolos de abrigo, estabelece 
a conexão entre o aeroporto e a 
arquitetura cívica de Washington D.C. 
As unidades espaciais e modulares 
retratam escala humanamente 
reconhecível e a multiplicidade de 
pequenos espaços possibilita esse 
tamanho compreensível, o tamanho de 
uma espaçosa sala de estar.
Através do programa de 
aperfeiçoamento da arquitetura pelas 
artes, a arte foi integrada à arquitetura. 
Trinta artistas de todo o país foram 
comissionados para criarem trabalhos 
de arte em lugares específicos do 
terminal como parte integrante do 
projeto do edifício. A colaboração 
entre pintores, artesãos, escultores, 
e arquitetos trouxe de volta uma 
associação existente nos projetos de 
edifícios públicos no passado, como 
foi o caso do WNA original. Os artistas 
americanos (jovens e velhos, homens 
e mulheres) provêm de diferentes 
backgrounds étnicos e artísticos 
(escolas representativa, figurativa e 
abstrata) percorrendo uma gama desde 
aqueles reconhecidos no panorama 
artístico, como um Frank Stella, a 
outros menos conhecidos ou em início 
de carreira. Pelli também fez questão 
de incluir uma boa parte dos artistas da 
área de Washington.

• 54 domos, 20 metros acima do piso das alas, cada domo com um 
óculum na clarabóia de 5 metros. Teto abobadado. A estrutura repe-
titiva de 4,2 m2 fornece escala, flexibilidade e proporção. 

• Uma extensa janela de vidro (do piso ao teto) de 18 metros de 
altura por 536,5 metros de comprimento

• Vistas excepcionais da atividade no campo de pouso e para, além 
do rio Potomac, os familiares monumentos de Washington (como o 
domo do Capitólio e o Obelisco).

• Vidro transparente e tratado, com linhas cerâmicas permanente-
mente fundidas no vidro evitam ofuscamento.

• Estrutura exposta de aço em azul e amarelo com brancos, dos 
componentes dos painéis de absorção de som.

• Amarelo e branco são cores que animam e suavizam o peso do 
cinza depressivo tão comum a terminais.

• Piso: A superfície das alas é de terrazzo carvão (quase preto). 10 
mosaicos redondos de 5,5 metros incrustados no terrazzo, a fim de 
prover arte dinâmica (o sol incindindo sobre eles permite formação 
de claro/escuro no piso que sofre mudança ao longo do dia).

Atividade comercial:
25 estabelecimentos de ali-
mentações e bebidas e quase 
40 lojas de varejo

Trabalhos de arte

• Onze balaustradas – de painéis de aço porcelanizado – no nível de acesso que dá para as alas
• Cinco murais – quatro deles nas entradas do terminal a partir das pontes de pedestres do 
• Dois frisos na parede de vidro que dá para o campo de pouso
• Uma grande escultura de cobre, alumínio e aço no centro do terminal
• Uma escultura entreliçada de 139 m2 feita de alumínio, aço e madeira, que ajuda a filtrar o 
sol das janelas ao sul no final do terminal no nível de entrada

No interior, o foyer/lobby é 
iluminado e arejado. O aço 

exposto é pintado de amarelo 
pálido, e a longa fachada 

paralela ao campo de pouso e 
ao rio é preenchida por uma 

delicada parede de vidro que 
abre o salão para a luz do leste.





TERMINAL     A
O edifício principal foi projetado conside-
rando-se futuras ampliações, fossem horizon-
tais ou verticais, que provocassem mínima 
alteração à unidades existentes. As principais 
características do edifício original art-deco 
apresentava símbolos da aviação estampados 
em suas janelas e portas, escadas encurvadas 
de aço stainless, uma extensa parede de vidro 
que se abria à rampa de operações, o teto en-
caixilhado, e a fachada repleta de colunas.
Os terraços de observação da parte superior 
do terminal receberam em sua superfície la-
drilhos cerâmicos cinza e marrom amarelado. 
O espaço interior das áreas públicas recebe-
ram mármore verde do tipo terrazzo antique, 
enquanto que a área de escritórios e serviços 
tiveram seu acabamento com cimento, linó-
leo, ou ladrilhos cerâmicos pretos. As paredes 
pré-moldadas de concreto apresentavam um 
receptivo tom cinza e marrom amarelado. Os 
tetos foram tratados acusticamente. É inte-
ressante notar o uso de iluminação indireta 
através de domos na sala de espera principal, 
enquanto que outro tipo de luminárias foram 
usadas nos lobbies de entrada, nos corredores 
e em outros espaços púbicos. Fluxos contínu-
os fluorescentes foram locados nos balcões 
de passagem e no café shop. O restaurante 
principal recebeu tanto luz indireta via uni-
dades tubulares fluorescentes escondidas em 
elementos decorativos quanto direta. A loggia 
de entrada foi inundada por luminárias en-
voltas nas colunas. As atividades do terminal 
centralizavam-se na sala de espera principal 
que apresentava a extensa janela de vidro 
com 61 metros de comprimento e comandava 
a livre exposição do campo de pouso e do céu. 
Uma área balaustrada recuada fornecia assen-
tos para a visão deste show espetacular.

O terminal art-deco de 1941 – que 
também privilegiava uma janela 

para a capital – continha embeleza-
mentos como gravuras nos pai-

néis de vidro, motivos no piso em 
mármore terrazzo verde e talhas na 

fachada principal. 

O segundo grande projeto é a 
renovação do Terminal A, que re-
monta à fundação do aeroporto 
em 1941. A construção começou 
em fevereiro de 2002 e o proje-
to foi concluído em outubro de 
2003. O projeto total de renova-
ção e construção custou cerca de 
US $ 800 milhões.

No início desse século, 
o projeto de terminal 
de aviões propiciou aos 
arquitetos um novo campo 
para o exercício de sua 
criatividade. Ilustrando 
esse momento, em 1928, a 
Companhia Lehigh Portland 
Cement da cidade de 
Allentown na Pennsylvania, 
patrocinou um concurso de 
projetos para aeroportos 
a nível nacional. Tais 
projetos apresentaram 
soluções arquitetônicas 
que buscavam fugir às 
formas convencionais. Neste 
sentido, tanto o projeto 
vencedor que retratava um 
edifício art-deco quanto 
uma das menções honrosas 
prevendo o campo de 
pouso no topo dos edifícios 
são exemplos da gama de 
criatividade do período. 

O que foi importante aqui foi o debate sobre 
o estilo de espaços modernos, simplificados, 
repletos de vidro e voltados para o futuro. 
O presidente Franklin Roosevelt preferia um 
edifício tradicional com pórtico. 
Mas o plano era inovador, destinado a facili-
tar a nova experiência de viagens aéreas. Os 
passageiros e a bagagem foram separados e 
processados em níveis separados, em contras-
te com a experiência nas estações de trem. A 
bagagem era despachada, enquanto os pas-
sageiros atravessavam a sala de espera até o 
deck de observação antes de seguirem para 
os aviões. Havia também uma estrada inferior 
para o transporte e outras funções de serviço.
O novo terminal era uma instalação de "desti-
no", com ótimos jantares planejados e dese-
nhados por Ethel Pilson Warren; uma sala de 
espera presidencial; e outras características 
cerimoniais. 
A sala de espera era em si um design hábil, 
com grandes janelas curvadas que davam para 

as passarelas, ecoadas pela curva do mezanino e pelos balcões 
de check-in abaixo.Lá fora, as curvas são refletidas no pórtico 
dianteiro e no dossel curvo no final - um efeito mais moderno 
que o tradicional. Poucas pessoas notam os painéis de mosaico 
policromados pré-moldados de concreto fabricados por John 
Joseph Earley, que eram usados como a fôrma para o telhado 
de concreto derramado do pórtico, que também é iluminado 
com o uso precoce de lâmpadas fluorescentes nas colunas.

ANTES   e   DEPOIS



Terminal A Lobby Improvements Completed:

• Novo Ticketing Counters
• Custom Tile flooring in a runway pattern
• Atualizacao de esteras de bagagem
• Realce da Iluminacao e mais iluminacao natural
• Extencao de Security Checkpoint 
• Remodelacao Information Desks
• Improved Curbside Check-In

Este novo local de refeições 
no aeroporto é uma 
experiência única no serviço 
de hospitalidade de alta 
tecnologia. 
O restaurante destaca 
a arquitetura original 
do edifício, um exemplo 
clássico de uma abordagem 
de design futurista de 
meados do século, bastante 
popular no momento da 
construção.
O restaurante com 100 
lugares atua como ponto 
central do terminal, onde 
detalhes arquitetônicos 
são projetados com um 
toque moderno que honra 
a construção e história 
do aeroporto. A principal 
característica é o bar 
do restaurante, com 42 
lugares, que imita no centro, 
uma estrutura florescente. 
Cada uma das dez pétalas 
contém seis luminárias 
LED personalizadas. As 
tiras de LED consistem em 
quatro canais controlados 
individualmente, desde a luz 
branca mais fria ao âmbar 

PRÊMIOS

- Associação para Ambientes de Varejo: Prêmio de Iluminação para Escultura de  
   Luz de Floração de Restaurante Page
- IES Illumination Awards, Prêmio de Excelência
- Lumen Awards, Citation for Elegant e Restrained Restoration

Cliente: OTG
Design: ICRAVE

mais cálido. 
Esta gama permite ajustes 
de iluminação específicos 
durante o dia e a noite. 
Com um menu pela Chef 
Carla Hall, o restaurante 
apresenta mais de 
75 conectores Ipad 
perfeitamente integrados 
na experiência, permitindo 
aos clientes fazer o pedido 
diretamente a traves de 
uma laptop ou tablet. As 
especialidades incluem 
a prato Mediterrâneo, 
composta por homus de 
tomate seco, folhas de uva 
e azeitonas marinadas, 
salada Cesar de couve, 
rolo de lagosta do Maine, 
hambúrguer vegano de 
quinoa e muito mais. O 
local combina um menu 
atractivo, acesso à web 
gratuito, os passageiros 
podem fazer seu pedido e 
simultaneamente e obtém 
notificações dos vôos em 
tempo real. Essa tecnologia 
ajuda a aliviar a ansiedade 
dos viajantes, permitindo 
um tempo mais livre de 
preocupações para comprar, 
comer e aproveitar o 
terminal. 

O Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington renovou 
o Terminal A desde o saguão até os portões. 

Agora, os passageiros que viajarem pelo Lobby serão 
recebidos por uma área aprimorada, tornando sua 

experiência de viagem ainda mais convidativa.

Montagem da es-
trutura soporte do 

sistema de ilumi-
nacao indireto.

TERMINAL     A



O reluzente e espaçoso terminal tem forma de "E".



Crystal City Restaurantes 

• Jaleo Crystal City
• Highline RxR Bar and Restaurant
• McCormick & Schmick’s Seafood 
• Kora Restaurant
• King Street Blues
• Morton's the Steakhouse
• Neramitra Thai
• Ruth Chris Steakhouse
• San Antonio Bar and Grill
• Ted's Montana Grill

Crystal City Hoteis

• Courtyard by Marriott - 2899 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 
• Crowne Plaza Washington National Airport - 1480 Crystal Drive, Arlington, VA 
• Crystal City Gateway Marriott - 1700 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA
• Crystal City Marriott - 1999 Jefferson Davis Hwy, Arlington, VA
• Doubletree Hotel - 300 Army Navy Drive, Arlington, VA
• Embassy Suites by Hilton  - 1300 Jefferson Davis Hwy, Arlington, VA
• Hampton Inn & Suites - 2000 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA
• Hilton Crystal City - 2399 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA
• Holiday Inn - 2650 Jefferson Davis Highway, US Route 1, Arlington, VA
• Hyatt Regency - 2799 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA
• Westin Crystal City - 1800 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA

TEATRO SYNETIC

Localizado no coração de 
Crystal City, o Synetic Theatre 
é a principal companhia de 
teatro físico de Washington 
DC. Fundada em 2001 pela 
equipe de Paata e Irina 
Tsikurishvili, marido e mulher. 
Artistas georgianos que se 
mudaram para os Estados 
Unidos nos anos 90. Treinados 
em dança, teatro e cinema, 
os Tsikurishvilis combinam 
tradições do Cáucaso 
com estilos distintamente 
americanos para contar 
histórias clássicas através do 
movimento, música, tecnologia 
e artes visuais. Teatro Sintético 

O popular mercado FRESHFARM 
serve produtos frescos e produtos 
agrícolas ao longo da Crystal Dri-
ve. Faça compras com produtores 
e produtores locais com frutas e 
vegetais da estação, flores fres-
cas, plantas e ervas, ovos criados 
em fazendas, carnes naturais, 
assados, especialidades e muito 
mais. O mercado fica a apenas um 
quarteirão do Crystal City Metro e 
também há estacionamento gra-
tuito após as 16:00 h. na garagem 
abaixo do mercado.

Estenda seu tapete no 3º an-
dar do Sports Pub do Crystal 

City para uma uma prática de 
ioga de uma hora, acessível a 

todos os níveis.

aerotropolis
Crystal  City 

O Crystal City é uma estação de 
metrô de Washington complata-
forma lateral no bairro Crystal City 
de Arlington , Virgínia , Estados 
Unidos . A estação foi inaugurada 
em 1 de julho de 1977 e é opera-
da pela Autoridade de Trânsito da 
Área Metropolitana de Washington 
(WMATA). Prestando serviço para 
as Linhas Azul e Amarela, a esta-
ção está localizada na 18th Street.
A estação também é acessível a 
partir da rede subterrânea de sho-
pping centers e restaurantes que 
se estendem sob Crystal City.
A estação também é servida pela 
linha de transporte rápido de ôni-
bus Metroway . Em 24 de agosto 
de 2014, o sistema Metroway Bus 
Rapid Transit abriu e começou a 
atender a Crystal City. 

metrô

Crystal City é um bairro 
urbano no sudeste do 
condado de Arlington, 
Virgínia , ao sul do centro 
de Washington, DC. Devido 
à sua extensa integração de 
prédios comerciais e prédios 
residenciais usando corredores 
subterrâneos, é possível 
viajar entre lojas, escritórios 
e residências sem ir acima do 
solo; Assim, uma grande parte 
de Crystal City é uma cidade 
subterrânea .
Crystal City inclui escritórios 
de numerosos contratistas de 
Defesa, o Departamento de 
Trabalho dos Estados Unidos 
, o Serviço de Marechais dos 
Estados Unidos e muitos 
escritórios satélites para o 
Pentágono . É também a 
localização do Aeroporto 
Nacional Ronald Reagan 
Washington .

Synetic Theatre é a principal companhia de teatro físico de Washington DC

foi fundado em 2001.
A Synetic busca promover e 
enriquecer as artes do teatro na 
Capital da Nação através de seu 
estilo único de performance, que 
funde os elementos clássicos de 
drama, movimento, dança, mímica 
e música. em uma forma distinta 
de teatro não realista. Esta forma 
é simultaneamente vanguardista e 
acessível, com um amplo apelo a 
um público amplo, culturalmente 
diversificado e intergeracional. "A 
Synetic recebeu um total de 120 
indicações ao Prêmio Helen Hayes 
e 27 prêmios Helen Hayes por 
suas atuações aclamadas."

Namaste 



Shopping  Crystal  Underground 

O shopping Crystal Underground 
de Crystal City foi inaugurado em 
setembro de 1976. Considerado 
como uma "vila comercial da virada 
do século", tinha vitrines antigas 
de vidro com chumbo e "ruas" de 
paralelepípedos. Os maiores pontos 
de venda foram a loja de mulheres 
de Jelleff, de 12.000 pés quadrados 
(1.100 m2), a mercearia e delicates-
sen gourmet Larimers e a Feira de 

Uma das coisas mais originais 
sobre Crystal City sempre foi 
o Shoping Underground, que 
conecta muitos points da Crys-
tal City através de uma rede de 
túneis, espaços subterrâneos e 
interiores.
As cidades subterrâneas são 
especialmente funcionais em 
cidades com climas muito frios 
ou quentes, porque permitem 
que as atividades sejam con-
fortavelmente acessíveis du-
rante todo o ano sem levar em 
conta o clima.
De moda a comida, joias a 
produtos de saúde e beleza, 
este empório de lojas no sub-
solo tem tudo e serve como 
um dos principais destinos de 
Crystal City. Localizado fora da 
capital do país, você encontra-
rá opções de refeições casuais 
e sofisticadas, incluindo o chef 
Good Stuff Eatery do famo-
so chef Spike Mendelsohn, o 
Morton's Steakhouse, o McCor-
mick's & Schmick's Seafood e o 
Ruth's Chris Steakhouse. Para 
aqueles que procuram com-
prar presentes, você vai querer 
verificar como a loja de gra-
vura, estação de relaxamento, 
flores com amor e Fábrica de 
Chocolate Schakolad. Se você 
estiver olhando para comprar 
algo para si mesmo, você tem 
certeza de encontrar algo ines-
quecível neste grupo de lojas. 
Mas o que mais atrai o un-

Caracterizado pela arquitetura e 
pelos conceitos de planejamento 
urbano da década de 1960, o en-
clave de Crystal City, no condado 
de Arlington, era o lar tranquilo de 
agências governamentais e em-
preiteiros militares. Mas em 2005, 
o governo federal decidiu realocar 
milhares de empregos da área 
para bases militares próximas, 
despojando Crystal City de sua 
identidade fundamental e deixan-
do-a aberta a um futuro incerto.
A maior parte do Crystal City foi 
construída em meados da década 
de 1960, juntamente com prin-
cípios de design uniformes, utili-
zando filosofias de planejamento 
urbano populares na época. Altos 
edifícios residenciais e comerciais 
pairavam sobre vastas "super-
quadras" desprovidas de pessoas, 
cercadas por vias expressas e 
amplas ruas de sentido único. A 
interação humana ocorreu abaixo, 
em uma rede de túneis conectan-
do os prédios às áreas comerciais 
e à estação de metrô.
Mas em 2005, a Comissão de 
Realinhamento e Encerramento de 
Base recomendou que os militares 
deixassem 17 mil empregos fora 
do condado de Arlington.
Em resposta, o condado nomeou 
uma força-tarefa de transição para 
desenvolver uma visão para a 
área do futuro. Com seus enormes 
blocos e design centrado no carro, 
a Crystal City estava, naquele 
tempo, longe de incorporar os 
princípios centrados nas pessoas, 
comuns no planejamento atual.
Novos edifícios foram adiciona-
dos e a seção sul da comunidade 
foi reformada. Algumas ruas de 
mão única foram transformadas 
em avenidas de mão dupla, e os 
restaurantes e lojas de rua torna-
ram-se muito comuns.
Apesar de todas as mudanças, 
Crystal City ainda é muito um 
lugar para trabalhar. Isso significa 
que há uma multidão de turistas, 

derground de Crystal City é o 
espaço, não as lojas. Os cor-
redores são bem iluminados 
e iluminados pela luz refletida 
nas paredes brancas da óti-
ca. Ao longo dos corredores, a 
obra de arte é misturada com 
anúncios. Andar por eles pare-
ce estar em um aeroporto sem 
portões. Corredores que pare-
cem levar a um destino só se 
conectam a mais passagens.
O sistema de túneis percorre 
cerca de 11 quarteirões indo 
para o norte e para o sul, com 
muitos túneis entrecruzados 
correndo para bloquear ou dois 
para o leste e oeste em dife-
rentes pontos. Muitos mapas 
estão nas paredes para aju-
dá-lo a se locomover. Guardas 
de segurança constantemente 
mantêm as áreas do túnel se-
guras.
O nome "Cidade Cristal" veio 
do primeiro edifício, que se 
chamava Casa Cristal e tinha 
um elaborado lustre de cris-
tal no saguão. Todos os edifí-
cios subseqüentes ocorreram 
no nome Crystal (por exem-
plo, Crystal Gateway, Crystal 
Towers) e, eventualmente, toda 
a vizinhança. O Crystal City 
é amplamente integrado ao 
layout e ao amplo paisagismo 
existente, bem como ao estilo 
e materiais dos prédios altos, a 
maioria dos quais possui grani-
to exterior salpicado.

mas quando as 40 mil pessoas 
que passam os dias lá vão para 
casa, é muito tranquilo para os 15 
mil moradores que restam. Carac-
terizar os moradores não é fácil: 
quase três quartos são inquilinos e 
eles são uma mistura absurda.
"É tranquilo, conveniente e limpo", 
disse Daniel Spencer, que mora 
em um dos prédios da região há 
quatro anos.
O fato de a maioria das unidades 
residenciais serem grandes alugu-
éis tende a desestimular as famí-
lias. A área não inclui uma grande 
quantidade de espaços verdes, 
embora um novo parque esportivo 
esteja sendo construído no lado 
norte do bairro e uma pista de 
ginástica, quadras de vôlei e um 
trepa-trepa estejam localizadas ao 
longo de sua borda leste.
Crystal City não tem casas sepa-
radas, casas geminadas ou casas 
de cidade; Todas as opções resi-
denciais de venda estão localiza-
das em prédios altos, a maioria 
dos quais foram construídos de 
quarenta a cinquenta anos atrás. 
Algumas, como as Crystal Towers, 
perto da Jefferson Davis Highway, 
têm um estilo moderno de meados 
do século.
Unidades de condomínio de dois 
quartos são vendidas por cerca 
de US $ 400.000 a US $ 500.000; 
os quartos custam entre US $ 
300.000 e US $ 400.000. 
Preços de aluguel variam muito. É 
possível encontrar o apartamento 

de um quarto por menos de US 
$ 1.200 por mês, mas a maioria 
corre em algum lugar na faixa de 
US $ 1.500 a US $ 2.400. Aluguel 
de dois quartos por US $ 1.800 a 
US $ 2.600 ou mais.
A área tem um novo projeto de 
aluguel, 220 Twentieth Street. Um 
antigo prédio de escritórios locali-
zado no coração da comunidade, 
é o único prédio de apartamentos 
de luxo do bairro, com uma pisci-
na na cobertura, fitness center e 
serviço de concierge 24 horas. Os 
aluguéis para unidades de estúdio, 
de um e dois quartos começam 
em US $ 2.000 por mês, e o pro-
jeto está atualmente com 95% de 
aluguel.
O Crystal City Business Im-
provement District (BID) tem 
trabalhado arduamente para adi-
cionar elementos que ajudariam 
a unir a comunidade no tecido de 
aglomerados urbanos dinâmicos e 
tranquilos de Arlington. 
Em 26 de junho de 2004, a área 
de Crystal City passou por várias 
mudanças. Muitos endereços de 
edifícios foram alterados nesta 
data, várias estradas principais 
foram transformadas em ruas de 
mão dupla e muitas das marcas 
dos nomes de edifícios tradicionais 
(por exemplo, "Crystal Gateway 
1") foram removidas. Como resul-
tado, os residentes locais podem 
se referir à construção de nomes 
que são difíceis de serem encon-
trados pelos visitantes.

1976    

Medicamentos. O shopping também 
contou com um "Antique Alley", 
com pequenas lojas de antiguidades 
e artesanato. Na abertura, havia 40 
lojas, com uma expansão prevista 
de 14.000 m2 com mais 70 lojas, 
incluindo a praça de alimentação do 
Crystal Palace. A ênfase estava nas 
empresas de propriedade e operadas 
localmente e no atendimento perso-
nalizado.



Um grande projeto para adicio-
nar estacionamento às gara-
gens foi acometido no Aeropor-
to Nacional Ronald Reagan, em 
Washington.
A Autoridade Metropolitana 
de Aeroportos de Washington 
contratou a Sigal Construction 
Company para construir um 
novo quinto andar com 1.424 
novas vagas de estaciona-
mento nas garagens A, B e 
C. O projeto de US $ 54 mi-
lhões foi dividido em fases para 
minimizar a perda temporária 
de estacionamento durante a 
construção. 
"Nosso número de passageiros 
atingiu níveis recordes, portan-
to, aumentar o estacionamento 
disponível no aeroporto con-
tribuirá para uma experiência 
de viagem mais tranquila para 
todos", disse Jim Bennett, 
presidente / CEO da Metro-
politan Washington Airports 
Authority.
A construção foi concluída em 
2010, no ano anterior 18,7 
milhões de passageiros tinham 
voado no Reagan National, em 
comparação com cerca de 15 
milhões por ano no momen-
to em que as garagens foram 
abertas pela primeira vez. As 
garagens tinham 5.204 vagas 
públicas e esse projeto au-
mentou esse valor em cerca de 
27%. 
Tudo tinha que ser feito com 
um impacto mínimo nos usuá-
rios de aeroportos e garagens. 
Para aliviar a perda de estacio-
namento durante a construção, 
a Autoridade de Aeroportos 

Parking

abriu um estacionamento pró-
ximo ao Lote Econômico. O lote 
tinha mais de 700 vagas com 
serviço de transporte gratuito 
para todos os terminais.
Quando a Autoridade Metro-
politana do Aeroporto de Wa-
shington precisou adicionar 
1.400 novos lugares de esta-
cionamento a três garagens de 
estacionamento no Aeroporto 
Nacional Reagan, eles contrata-
ram novamente a Ammann & 
Whitney que foi a responsável 
pela engenharia da adição de 
um deck totalmente novo em 
cima da estrutura existente de 
cinco andares do parking. 
As características dominantes 
nas garagens eram as torres 
de blocos de vidro existentes. 
Dada a funcionalidade óbvia 
e a beleza contemporânea do 
bloco de vidro nas estruturas 
de elevador existentes, os pro-
jetistas decidiram continuar o 
uso do bloco de vidro no sexto 
andar das torres. Eles também 
continuaram a usar o bloco de 
vidro em todas as garagens em 
caixas de escadas, corrimões 
de luz e postes de informações 
de emergência.
A Sigal Construction de Ar-
lington, Virgínia, foi escolhida 
como empreiteira geral do pro-
jeto. Eles concederam o pacote 
de alvenaria a JD Long, que 
então classificou a Glass Block 
of America como a instaladora 
do bloco de vidro. "Sabendo 
da coordenação e do nível de 
dificuldade relacionado a esse 
tipo de trabalho, precisávamos 
de um empreiteiro especiali-

Opções de estacionamento

• Terminal A Garage 
Conectado ao Terminal A (Portões 
1-9) por passagem subterrânea. 
Serviço de transporte também 
disponível no nível 1. Companhias 
aéreas servidas: Air Canada, 
Frontier, Southwest

• Garagem do Terminal B 
/ C - Conectada por passarelas 
cobertas no nível 2 aos Terminais 
B e C (Portas 10-45). Serviço de 
transporte também está disponível. 
Companhias aéreas operadas: 
American, Alaska, Delta, JetBlue, 
United

Estações de carregamento de veículos elétricos

Quatro estações de carregamento de veículos elétricos es-
tão localizadas dentro da garagem do terminal B, no nível 
do solo.
Existem quatro estações de carregamento no nível do solo 
do Terminal B, que atendem oito vagas de estacionamen-
to com acesso conveniente à passarela do Terminal B e o 
serviço de ônibus para todos os terminais. Os espaços são 
reservados apenas para "veículos elétricos" com sinaliza-
ção especial.
As estações de carregamento apresentam dois tipos de 
carregamento: o Nível 1, que é uma tomada de 120 volts, 
e o Nível 2, que é um conector de 240 volts. A estação é 
ativada no local via aplicativo de smartphone ChargePoint,

zado em instalação de blocos 
de vidro por mais de 25 anos", 
ofereceu Jimmy Radakovich, 
Gerente de Projeto da JD Long.
As torres dos elevadores eram 
a parte mais difícil do projeto. 
Já a 80 pés de altura, o bloco 
de vidro existente teve que 
ser cuidadosamente removido 
para aquele nível que expu-
nha membros de aço estru-
tural capazes de lidar com o 
aço necessário para suportar o 
equilíbrio das torres. A Glass 
Block of America foi a empre-
sa escolhida, precisava estar 
envolvida no detalhamento e 
dimensionamento deste traba-
lho desde o começo. Tudo tinha 
que ser coordenado e concluído 
para que o produto final pare-
cesse totalmente integrado à 
estrutura existente.

"Nós precisávamos que a Glass 
Block of America estivesse 
ativamente envolvida com a 
PICO Industries, a empreiteira 
de aço, no layout de todo o tra-
balho, a fim de manter a qua-
lidade e o cronograma", disse 
Brian Rey, superintendente 
geral da Sigal Construction.

O mesmo nível de coordena-
ção era necessário para todos 
os cercados de escadas, corri-
mões de interiores e postes de 
emergência; criado a partir de 
blocos de vidro Vue®, Argus® 
e Essex®. 

Foram mais de 30.000 blo-
cos de vidro instalados du-
rante este projeto. 

A partir 2018, o Reagan 
National terá mais de 

9.200 vagas de estacio-
namento público em seu 
sistema, 6.500 vagas de 

garagem.

Antigo parking 
do Terminal 2.



O portão 35X 

US $ 1 bilhão de orçamento para transformar a experiência do passageiro

Para aqueles que não sabem, 
o Gate 35X no Terminal C é 
amplamente considerado um dos 
piores portões de aeroportos de 
todos os tempos. Não há espaço 
suficiente nos portões. Não há 
assentos suficientes.
O portão 35X é um portão de 
embarque com uma escada 
rolante que leva você ate um 
ônibus que o leva a sua vez 
para o seu avião estacionado 
remotamente. Até o próprio 
DCA chama 35X de "maldito 
congestionamento", com 6.000 
passageiros fazendo o seu 
caminho a cada dia. 
O tráfego de passageiros 
aumentou em quase seis milhões 
para 23 milhões de 2009 a 2015, 

O novo concurso e reconfigura-
ção do salão nacional serão as 
primeiras grandes mudan-
ças no icônico terminal B / 
C da Pelli.
Não há dúvida que os aspectos 
técnico tiveram um significativo 
papel nas mudanças ocorridas 
em aeroportos desde os anos 
40. Nos anos 60, a adição dos 
requisitos de segurança foi 
uma destas importantes ére-
as de mudança. Desde então, 
arquitetos e preservacionistas 
vem questionando a natureza 
destas alterações.
O projeto concebe dois novos 
postos de controle de seguran-
ça que serão construídos aci-
ma da rodovia de chegada do 
Terminal B / C e conectados ao 
National Hall e passarelas da 
estação Metrorail e garagens 
de estacionamento, acelerando 
o processo de triagem e crian-
do um ambiente livre e fluido 
entre os terminais aéreos da 

35X é uma área de espera antes de descer para a escada rolante 
em direçao a um dos vários portões de ônibus.

Terminal B / C.  A conectivida-
de resultante foi projetada para 
fornecer aos passageiros uma 
experiência aprimorada de pós-
-control-segurança, aliviando o 
congestionamento da área do 
portão e expandindo o acesso 
a uma variedade de opções de 
compras e restaurantes.
O projeto do concurso inclui 
características arquitetônicas 
consistentes com as vigas de 
metal expostas do Terminal B / 
C, paredes de vidro e teto abo-
badado, enquanto maximiza 
áreas de portões abertos e na-
vegáveis e vistas panorâmicas 
do centro de Washington, DC
O projeto ocorrerá em duas 
fases simultâneas. O primeiro, 
composto pelos novos pontos 
de checagem de segurança, 
está planejado para ser 
inaugurado em 2020, en-
quanto o terminal de passa-
geiros deve ser concluído em 
2021.

Para se preparar para a cons-
trução da Jornada do Projeto, a 
equipe da sede da Autoridade 
de Aeroportos será transferida 
do recinto do aeroporto para 
Crystal City. O prédio atual da 
sede, localizado no local do 
futuro terminal de passageiros, 
será demolido como parte do 
projeto.
Quando o Project Journey for 
concluído em 2021, dois novos 
prédios de 4.600 metros qua-
drados de checkpoints de segu-
rança substituirão três pontos 
de checagem menores que 
servem atualmente ao Terminal 
B / C e incluir todo o National 
Hall e suas principais lojas e 
restaurantes.
 Além disso, um novo termi-
nal de 14 portas substituirá o 
Portão 35X - o que acaba com 
a necessidade de os viajantes 
viajarem em ônibus para em-
barcar em jatos regionais esta-
cionados do lado de fora.

colocando pressão sobre as 
instalações que foram projetadas 
para lidar com cerca de 17 a 18 
milhões de pessoas por ano.
A boa notícia é que os funcionários 
do aeroporto estão construindo 
um novo terminal de 14 portas 
que substituirá o horrível sistema 
de ônibus da 35X. A má notícia: 
não está aberto para 2021.
O plano é substituir o portão 35X 
por um novo terminal de US $ 
400 milhões que faz parte de uma 
reforma de um bilhão de dólares, 
que inclui a mudança do perímetro 
de segurança do aeroporto, trazendo 
todos os saguões atuais e o varejo 
para dentro da segurança.
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