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CONCEITUAÇÃO
Parque Urbano e Marina de Florianópolis

INTRODUÇÃO

Colonizada por navegadores, a Ilha de Santa Catarina já foi considerada importante rota marítima nos séculos 18 e 19. O principal porto da cidade sucumbiu na
década de 1960, após o processo de expansão rodoviária iniciada com a inauguração da ponte Hercílio Luz, em 1926, e da mudança no perfil da própria cidade
que elevada à Capital do Estado passou a privilegiar atividades político administrativas. Na década de 1990 surgiram as primeiras discussões sobre a
necessidade de a cidade voltar a explorar suas vocações náuticas.

O Plano de Ordenamento Náutico (PON), que analisa o potencial do município para o desenvolvimento náutico, indica a falta de estruturas de apoio para este
fim na região central. O PON, ao evidenciar as características da denominada "costa oeste" para a instalação de empreendimentos náuticos, ressalta sua
condição física como principal atributo. A linha da costa nessa região é derivada de intervenções humanas com aterros e enroncamentos, configurando um sítio
com menores interferências no meio ambiente, bem como menos impactos ambientais e conflitos.

Ademais, faz-se mais frequente a veiculação de projetos de transporte aquaviário, de instalação da indústria náutica e de empreendimentos do setor nos
municípios lindeiros à baía de Florianópolis, indicando que a necessidade de organização do setor e do espaço marítimo ultrapassa os limites das políticas
ambientais e de gestão costeira, passando a ser importante quanto à estratégia de desenvolvimento sustentável regional.

Ainda segundo o PON, a baía de Florianópolis é um ambiente costeiro transicional que comporta diversos canais fluvio-estuarinos, formando um complexo
estuarino dividido em dois compartimentos principais: baía sul e baía norte.

Apresenta formato alongado no sentido NNE-SSW, sugerindo que a gênese da depressão da baía tem influência estrutural. Sua extensão superficial total é de
420 km², apresentando cerca de 50 km de comprimento e largura máxima de aproximadamente 12 km. A profundidade média situa-se em torno de 3,30m e a
máxima de 28m, no estreito entre as baías sul e norte e na porção distal (entrada) da baía sul. Esta por sua vez possui aproximadamente 180 km², enquanto a
baía norte ocupa cerca de 240 km².

Neste sentido a Baía Norte é ponto estratégico aproveitando as melhores cotas para implantação da Marina e menor dragagem variando de 1,5 a 4,0m
viabilizando sua implantação.

A pesca artesanal na região poderá utilizar áreas de atracadouro público e rampa para acesso ao mar além dos enroncamentos que funcionarão como área para
pesca de lazer ou esportiva intensificando a atividade.

No âmbito urbano o último grande Parque desenhado na escala da cidade foi construído na década de 70, mudando a paisagem do centro histórico de
Florianópolis na Baía Sul.

Foi idealizado pelo paisagista Burle Marx e inspirado no Aterro do Flamengo, do Rio de Janeiro. As obras começaram, mas, desse projeto, sobraram apenas
resquícios do que seria o aterro da Baía Sul. Segundo critérios de Burle Marx, o bem-estar das pessoas e uma bela paisagem estariam em primeiro lugar.

O projeto do Parque e Marina na Beira Mar será o ponto inicial para uma transformação bem maior considerando a relação com toda a orla da ilha de Santa
Catarina, conexões com a porção continental e centro histórico na Baía Sul.

O conceito de uso misto público e privado com praças, comércio, feiras, marina, restaurantes, escola de vela, área de lazer e estacionamento possibilita o uso
democrático dos espaços pela população da cidade.

Tendo em vista o potencial turístico e a vocação náutica, a qualificação do espaço público para o cidadão de Florianópolis e região naturalmente atrairá
visitantes devido ao reconhecimento da ilha de Santa Catarina como um dos melhores destinos do Brasil.

Mapa 01 - Rotas possíveis para Transporte Marítimo na escala Metropolitana. Fonte: Plano de Ordenamento Náutico (PON) de Florianópolis

A AVENIDA BEIRA MAR NORTE

É uma avenida localizada na região central da cidade, entre a parte inferior da Ponte Hercílio Luz e o viaduto de acesso ao Norte da Ilha.

Trata-se de uma avenida que corre junto ao mar, construída sobre um aterro na década de 1960, com duas pistas para cada sentido. Nos anos de 1980 foi
ampliada e tomou seu formato atual, com três faixas de rolamento e mais três faixas de pista local no sentido Centro-Trindade. Em 2010 foram feitas obras de
modernização da Avenida, com calçadão e ciclovia, novas áreas de lazer e um único trapiche reconstruído.

O nome oficial é Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos e antes dos aterros, ali se situava a Praia de Fora, um estaleiro e um forte nas proximidades da Rua
Mauro Ramos. A praia de Fora original desapareceu sob os aterros feitos na década de 1960, sem deixar vestígios do patrimônio histórico existentes.

Como aterro e proposta físico-espacial, atendeu apenas a necessidade de ampliação do sistema viário na medida em que como experiência passada não
solucionou a nova frente marítima com propriedade. A singular vocação de ócio e lazer de umas das áreas mais valorizadas do centro de Florianópolis não foi
planejada com competência para outorgar um ambiente urbano com toda infraestrutura necessária, condizente com o porte imobiliário do bairro e pautado por
um respeito ao patrimônio histórico que ali existia.

Mapa 02 - Av. Beira Mar Norte em relação à Mobilidade e Centros Históricos da Grande Florianópolis

Mapa 03 - Av. Beira Mar Norte e pontos de interesse na escala Urbana

A Av. Beira mar Norte é um importante elemento de transição entre as diferentes áreas da cidade. O desenho das soluções arquitetônicas nos setores de
encontro entre o novo empreendimento e as áreas existentes, deverá transcender o expediente contratual de construir um Parque Urbano e Marina e sim
propiciar uma transição com critérios de desenho que considerem a formação de um conjunto urbano integrado.

Pelos Mapas 03 e 04, é possível perceber que a Marina na Beira Mar Norte está próxima de uma série de equipamentos importantes da estrutura urbana do
Centro de Florianópolis e da cidade como um todo. Por esse motivo, ela tem o potencial de se integrar e funcionar complementarmente a esses equipamentos.
A partir do núcleo histórico e imediações da Praça XV, é possível acessar o Parque e a Marina em aproximadamente 20 minutos de caminhada. Dentro desse
raio há diversos equipamentos importantes, tais como o Hospital Celso Ramos, o Colégio Catarinense, o Teatro Álvares de Carvalho, o Shopping Beiramar, o
Mercado Público e o Terminal Rodoviário Rita Maria. Sendo um organismo complexo e interrelacionado a cidade beneficia-se dessa complementaridade entre
funções. No caso de um equipamento do porte do que está sendo proposto aqui essa rede interligada de equipamentos pode atuar como importante
estruturação da cidade, oferecendo apoio funcional, referência em termos de marcos visuais e ampliação da diversidade de vivências no espaço urbano.

Grande parte desses equipamentos podem beneficiar-se diretamente dos espaços proporcionados pelo Parque e pela Marina: famílias em visita ao hospital,
estudantes fora do horário de aulas, turistas visitando o centro histórico ou o mirante do Parque da Luz, usuários do Shopping Beiramar, viajantes
recém-chegados, todos podem acessar com facilidade o parque público criado e passear pelos espaços público à beira-mar, acessando bens e serviços, caso
lhe interessem, e contemplando a belíssima paisagem.

Além de funcionar de forma integrada a outros espaços públicos abertos do entorno, o parque e a Marina devem também funcionar e ser compatíveis com o
papel que a Av. Beiramar Norte desempenha no todo. Quando analisamos o Mapa 03 vemos que essa avenida representa um importante canal de deslocamento
nessa escala, considerando os quatro municípios da área conurbada. Portanto, seu porte e seleção de usos deve ser capaz de responder a esse raio de
abrangência amplo, que, certamente, atrairá usuários das mais diversas partes do aglomerado urbano.

Mapa 04 - Av. Beira Mar Norte e pontos de interesse na escala Local

Figura 01 - Avenida Beira Mar Norte, em 1930. Fonte: http://fotosantigasflorianopolis.blogspot.com.br/
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No que diz respeito aos usos do solo, a Av. Beiramar pode ser considerada como uma situação não muito convencional. Usualmente o que se vê são vias
importantes que têm seus usos residenciais progressivamente substituídos por usos comerciais e de serviços. Entretanto, aqui acontece o contrário: os usos
comerciais existentes (representados em vermelho no Mapa 05) vêm sendo substituídos por edifícios exclusivamente residenciais. Os poucos comércios e
serviços remanescentes são edificações antigas e de baixa densidade que ali se instalaram há algumas décadas (as exceções são alguns grandes hotéis mais
recentes). Com isso, a diversidade de usos do solo vem diminuindo e, com ela, perdem-se as oportunidades de interação e complementação entre usos do solo
defendidas por Jane Jacobs ainda na década de 60, e ainda hoje fortemente defendidas por praticamente todos os autores contemporâneos do Urbanismo e do
Desenho Urbano. Nesse sentido, o Parque a Marina podem ser importantes aliados para ajudar a reverter esse quadro, na medida em que são propostos usos
comerciais e de serviços que ali permanecerão por muito tempo e contribuirão para a necessária diversidade de usos.

Mapa 05 - Usos do solo na escala Urbana

LIGAÇÕES ENTRE CONTINENTE E ILHA

As atuais ligações entre a porção continental e insular do município de Florianópolis, compreendem: a ponte Hercílio Luz concluída em 1926 e em processo de
restauro, a ponte Colombo Salles concluída em 1975 e a ponte Pedro Ivo Campos concluída em 1991. As duas últimas funcionam em um sistema de binário
sendo a primeira no sentido continente - ilha e a segunda no sentido ilha - continente.

A ponte Hercílio Luz é uma das maiores pontes pênseis do mundo e a maior do Brasil possuindo um grande protagonismo na paisagem da cidade. Na
conformação da nova urbanização costeira, é um importante patrimônio histórico a ser considerado, na medida em que poderá ser criada uma nova aproximação
visual desde o Parque Urbano e Marina de Florianópolis.

O DESENHO URBANO E A CIDADE

A produção da cidade e do território é do domínio arquitetônico, em um processo que deve ser liderado pelo desenho, desde as fases de programação e
planejamento até a realização das construções.

Considerando as experiências do passado, o novo empreendimento deverá considerar a cidade como um organismo vivo e suas partes interdependentes.
Para a elaboração do Projeto do Parque Urbano e Marina de Florianópolis, é de suma importância o reconhecimento das experiências históricas no âmbito do
desenho urbano das cidades.

O conhecimento do papel da arquitetura e do urbanismo no desenho das cidades é crucial para a elaboração de critérios que definirão a correta integração com
a trama urbana, articulando e dando significado para resolver as organizações funcionais necessárias às atividades propostas.
O desenho significa a unidade do método arquitetônico, sem o qual não poderá existir verdadeira criação de espaços urbanos ou transformações qualitativas do
território. A questão reside em colocar o desenho e a morfologia urbana no centro da produção da cidade. Trata-se de inverter a tendência de planificação
operacional de apenas gerir e administrar o consumo do espaço indiferente à forma física, e colocar a arquitetura como o fio condutor da organização territorial,
contrapondo os seus modelos ambientais aos modelos essencialmente funcionais, econômicos e administrativos, cuja falência tem sido demonstrada ao
assegurarem o crescimento do produto imobiliário à custa da destruição do ambiente e da cidade histórica.

A arquitetura deverá estar presente e intervir, qualquer que seja a escala ou o tempo de intervenção, desde uma via, infraestrutura, equipamentos, mobiliário ou
desenho de pavimento. É necessário atingir um consenso, sobre o modo de entender a cidade, a sua morfologia e os processos de intervenção, tanto nas
estruturas existentes como nas novas áreas urbanas e expansões. O urbanismo deve reconstituir, com a arquitetura, um conteúdo disciplinar de base cultural,
técnica e metodológica comum sobre a qual possa assentar em bases sólidas o exercício do desenho urbano.

NOVO FRONT MARÍTIMO E PAISAGEM

A arquitetura do Parque e Marina tendo papel definidor no desenho da cidade e do território teve como premissa garantir a qualidade da paisagem entre o
continente e a ilha, considerando a cidade segundo suas diferentes características e buscando o desenvolvimento sustentável das soluções urbanísticas.
Os ambientes urbanos com áreas destinadas ao lazer, esporte, feiras e eventos, foram projetados com paisagismo adequado à região e ao clima. As áreas de
lazer contemplarão um programa que atende ao edital com arborização integrada às decisões de projeto no que tange ao desenho urbano e definição dos
equipamentos e mobiliários.

O projeto considera o front marítimo como uma área de excelência, resgatando a relação histórica da cidade com o mar por um lado, e por outro procura
garantir o uso e permanência do cidadão mediante infraestruturas que animem o espaço público. O projeto do Parque e Marina buscam impulsionar o uso do
espaço com acessibilidade universal e o desenvolvimento da vocação marítima da cidade.

Experiências e exemplos em outras cidades que realizaram projetos urbanos com conhecidos índices de sucesso na implantação das soluções em seus fronts
marítimos devem servir como base de conhecimento. Dentro desta gama de exemplos várias cidades na Espanha como Barcelona, Valência e São Sebastião na
costa basca, em Portugal a cidade de Lisboa e Porto, bem como Miami nos Estados Unidos e algumas cidade nórdicas como Copenhague e Helsinki, são
referências para o projeto e desenho da orla.

Não cometer erros do passado é assegurar que a borda marítima será desenhada com a verdadeira vocação ambiental que possui que é a de estabelecer
condições de uso do litoral. A implementação de uma marina, além de criar um ambiente com forte relação com o mar, cria condições para investimentos em
empreendimentos complementares como hotéis, restaurantes e bares trazendo amplos benefícios para a comunidade local com a criação de novos empregos e
novos serviços, melhorando o padrão de vida dessa população assim como dos usuários do lazer náutico.

MOBILIDADE URBANA

A vocação das cidades é ser um palco para o desenvolvimento da vida mediante a utilização dos espaços públicos pelo cidadão e a facilidade de acesso através
dos diferentes modais às diferentes áreas urbanas, sem a necessidade do transporte individual como condição única de deslocamento rápido e de qualidade.
Uma política eficiente com relação ao sistema de transporte público se traduz em um planejamento integrado de toda cidade com incentivo à sua utilização e
execução dos planos de reforma urbana que demandam as soluções técnicas.

As novas áreas construídas devem estar vinculadas à malha viária local e com profundos gestos de conectividade que possibilitem o crescimento e ocupação
ordenada da cidade. Criar urbanidade é assegurar maior contato do homem com o ambiente urbano, diminuindo a necessidade de utilização do veículo
individual e incentivando meios de circulação mais sustentáveis como a caminhada e a bicicleta. As cidades são mais do que um aglomerado de indivíduos, de
edifícios e de ruas e sim um espaço para o desenvolvimento da civilidade propiciado naturalmente por um ambiente construído de qualidade.
No âmbito do empreendimento consideramos o projeto do sistema exclusivo para transporte de massa BRT ao longo de todo complexo na Av. Beira Mar Norte
servindo de polo indutor para o acesso ao Parque e Marina de Florianópolis. Paralelamente à Av. beira Mar Norte na borda do Parque, criamos uma via com
características de baixa velocidade para acesso ao estacionamento, ponto de táxi, ônibus de turismo, carga e descarga,  acesso à rampa pública de pequenas
embarcações, bem como uma ciclovia e passeios públicos para pedestres em continuidade com o traçado destes espaços existentes ao logo da Avenida. Ainda
com relação às faixas de segurança na área de abrangência do parque, propomos ampliar a dimensão das mesmas com desenho que ressalte a passagem como
âmbito de segurança para a travessia segura.

O Projeto potencializa ainda a implantação de Transporte Marítimo como sistema público de transporte, com possibilidade de atracar  de transatlânticos
fomentando o turismo, além da integração aos modais da cidade, à rede hoteleira do Centro e à via gastronômica da Rua Bocaiúva.

Como síntese da estrutura viária de acesso ao empreendimento são critérios de desenho adotados no projeto:

1 - Foram consideradas as estações de BRT em fase de projeto com embarque e desembarque na Av. Beira Mar Norte;
2 - Acesso para veículos e estacionamento em subsolo para 499 vagas;
3 - Acesso e estacionamento para ônibus de turismo com 7 vagas incluindo embarque e desembarque com 2 vagas;
4 - Ponto de táxi com 19 vagas;
5 - Embarque e desembarque para veículos de passeio;
6 - Acesso para carga e descarga para suporte aos serviços em via compartilhada;
7 - Acesso ao mar para embarcações de pequeno porte em rampa pública;
8 - Ampliação das faixas de travessia para pedestres propondo desenho que permita a melhor visualização e presença na Avenida.
9 - Criação de estação para transporte marítimo prevendo as conexões possíveis segundo Plano de Ordenamento Náutico;
10 - Flutuante público possibilitando atracar barcos turísticos como transfers de cruzeiros ou escunas;
11 - Rede de ciclovias com acesso a todo espaços do Parque;
12 - Passeios integrados à beira Mar Norte e aos espaços de parques e jardins do empreendimento.

Mapa 06 - Densidade da Grande Florianópolis

Mapa 07 - Densidade na escala UrbanaFigura 02 - Espaço público de lazer na Avenida Beira Mar Norte, em 2016

Por outro lado, a densidade populacional da área vem crescendo regularmente nas últimas décadas. O Mapa 06 mostra que ali a densidade é de média a alta, o
que se deve ao efeito dos pequenos comércios e serviços citados acima. A tendência é que a área se consolide como de alta densidade, à maneira do que
acontece nas imediações do final da Rua Almiorante Lamego, Felipe Schmidt e Duarte Schutel, representados em tons mais escuros no Mapa 07.

No contexto de Florianópolis como um todo, ou mesmo de sua área conurbada, essa situação de alta densidade é relativamente rara, uma vez que esses
municípios caracterizam-se por ocupações altamente dispersas no território, em parte por causa de numerosos acidentes geográficos como morros, lagoas,
dunas e mangues. Por isso, a alta densidade existente e esperada ao longo da Av. Beiramar Norte pode ser considerada um trunfo na direção de espaços
urbanos com maior vitalidade, com mais pessoas usando os espaços públicos abertos em diferentes horários do dia e da noite. A única ressalva diz respeito à
tendência de eliminar os usos comerciais e de serviços, o que exigiria um plano mais específico e cuidadoso. Um bom desenho, aliado ao conhecimento sobre
a dinâmica do mercado imobiliário e a instrumentos de planejamento urbano, poderia conduzir o desenvolvimento da área para direções mais adequadas do
ponto de vista urbanístico.



Mapa 10 - Localização dos equipamentos de apoio náutico mais próximos ao local de intervenção
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PREMISSAS DE PROJETO

O Parque Urbano e Marina de Florianópolis, com suas áreas lindeiras, é um projeto urbano que deve articular ações com capacidade de permitir a criação de um
ambiente urbano singular. O compromisso, sempre adiado, com a forma da cidade (objetivo final de todo processo de planejamento e desenho urbano) deve ser
relevante e não apenas uma somatória de disciplinas que se sobrepõem para formar uma cidade qualquer. A forma urbana deve ser o resultado da produção
voluntária e consciente do espaço, procurando estabelecer um diferencial qualitativo do empreendimento, que impactará diretamente em seu sucesso como tal,
como também influenciará positivamente a vida de um extenso número pessoas e consequentemente no futuro da Grande Florianópolis. Neste sentido, é
necessário garantir que o projeto possa absorver conteúdos disciplinares específicos, que são essenciais para a riqueza do espaço urbano projetado, as relações
que constrói com as demais construções, avenidas, ruas, praças, os equipamentos de caráter público e privados.

5 PONTOS QUE NORTEIAM O PROJETO

1. O primeiro elemento condutor para elaboração de uma proposta de ocupação física é a compreensão das condições morfológicas do sítio, envolvendo
suas características ambientais, geográfica, topográficas, o ambiente construído e antropizado, identificando a partir daí os elementos que devem ser
potencializados para configurar uma imagem urbana peculiar para o empreendimento, de inconfundível valor paisagístico e sentido ético, resultando numa clara
identidade dentro do contexto no qual será implantado.
2. O segundo elemento condutor refere-se à acessibilidade e mobilidade interna através de operações viárias, sua relação com a rede de infraestruturas e
malha urbana. Serão requisitos indispensáveis para a competitividade deste futuro setor da cidade como espaço econômico e para que cumpra sua função de
integração social.

4. O quarto elemento que se destaca é o claro entendimento dos elementos permanentes e transitórios que determinam as cidades. Ruas, praças, largos,
edifícios e equipamentos públicos atuam como elementos estáveis enquanto que a ocupação dos lotes obedece à dinâmica do mercado. Portanto os elementos
estáveis devem se entendidos como peças fundamentais para induzir um determinado uso e apropriação dos espaços urbanos e percepção da cidade.
5. O quinto elemento condutor para a elaboração de um projeto de Parque Urbano e Marina é permitir a participação plena, de todos os agentes públicos
e privados, formadores do ambiente da cidade, para formarem um modelo de cidade almejada consensuada na responsabilidade de execução de uma ocupação
urbana, sendo este o elemento legitimador dos projetos urbanos.

DOCUMENTOS CONSIDERADOS

Considerando a importância do conhecimento dos planos e projetos já realizados para a região, segundo ordem cronológica, segue lista dos trabalhos
relevantes na área de influência do empreendimento:

1) Plano Diretor de Florianópolis, estabelecido pela Lei 001/97;

2) Plano Diretor de Florianópolis, estabelecido pela Lei 482/2014;

3) Plano de Ordenamento Náutico (PON) do Município de Florianópolis;

4) Projeto de revitalização da Rua Bocaiúva, "Viva Bocaiúva"

5) Projeto do  (BRT) para Avenida Beira Mar Norte;

6) Simulação Numérica de Ondas, realizado pela CBI.

Com base nos estudos e projetos ora elencados, se obtêm uma grande quantidade de informações acerca dos do trabalho em pauta, e fundamentais para a
elaboração do projeto que considere todo conhecimento acumulado no âmbito local e suas áreas de influência.

ABRANGÊNCIA

A abrangência e importância de um parque urbano na orla de Florianópolis, associado a um equipamento náutico como uma Marina para 624 vagas molhadas,
transcende os limites geográficos da Baía Norte e o perímetro urbano do centro da cidade.

No deslocamento de embarcações como veleiros de turismo nacionais e internacionais pela orla brasileira, são poucas as opções de atracar, se comparado a
outros lugares no mundo onde a infraestrutura náutica é mais abundante.

Mapa 08 - Acessos e fluxos da proposta do empreendimento

3. O terceiro elemento condutor se refere à questão da diversidade funcional. A presença de diversas atividades a serem consideradas nesse futuro
empreendimento (marina, feiras náuticas, restaurante, estacionamento, shows, lazer, pequenos comércios, quiosques, escola de vela e parque urbano e etc.) ao
mesmo tempo e que alavanca a ocupação da área potencializa o empreendimento para uma diversidade de usuários. A definição do leque de atividades, sua
natureza e a forma como se distribui essa mistura no território é determinante para a criação de setores de identidade diversificados, condição indispensável
para uma animação social dos espaços urbanos.

Mapa 09 - Usos e atividades da proposta do empreendimento

Ao sul de Florianópolis a próxima Marina com porte urbano significativo está a 1183km em Punta del Este.
Ao Norte em direção ao Paraná temos locais para atracar em Porto Belo, Balneário Camboriú e a Marina de Itajaí com 900 vagas, antes de chegar à pequena
Marina de Paranaguá.
Nesse sentido, a Marina de Florianópolis tem o potencial de tornar-se referência nas rotas de embarcações e impulsionar o setor náutico na região.

Além do espaço público e a função de equipamento náutico, a Marina será uma grande fonte de geração de emprego, pois, segundo estimativas, para cada vaga
molhada são empregadas em média 12 pessoas, dependendo do tamanho da embarcação, sendo cerca de dois mil contratos diretos e quatro mil indiretos,
considerando as vagas molhadas.

Vê-se também que a possibilidade criada no layout de receber eventos tipo  posiciona o equipamento com forte potencial de geração de empregos e
turismo na cidade como um todo, criando demandas também para o setor hoteleiro e gastronômico.

ESCALA URBANA - RELAÇÃO COM O MAR

Uma grande porção do parque é conformada pela própria água do mar que foi mantida entre o Parque e a Marina em uma extensão de 385 metros em forma de
espelho d'água e comunicado com as águas marinhas.

Além de manter a lâmina d'água mais próximo da cidade, agrega-se ao parque um elemento paisagístico de forte desenho na paisagem.
O redesenho da orla com áreas de estar e lazer náutico, agrega ao cotidiano da cidade uma nova experiência espacial em sintonia com a vocação inerente ao
lugar e às atividades do programa atendido segundo diretrizes do edital de chamamento público.

A orientação solar do Parque no setor Nordeste da cidade possibilita a apreciação de um dos momentos de maior beleza da Baia Norte principalmente nos
meses de Outono que é o por do sol que anima as atividades de lazer praticadas no local.

O eixo visual da Rua Esteves Júnior que culmina na praça de mesmo nome, foi considerado no desenho do parque para posicionamento do espelho d'água, sem
obstrução visual para as visuais em direção ao mar.

Segundo as Diretrizes para Desenvolvimento do Projeto almejado pelo chamamento Público, destacamos os aspectos a seguir do programa que foram
plenamente atendidos no projeto segundo Diretrizes item 6 do edital:

- Ampliação e qualificação dos espaços públicos;

- Implantação de novos usos que permitam a apropriação pela comunidade no âmbito; náutico e de lazer;

- Criação de novas áreas de convívio e contemplação;

- Marina com capacidade para 624 embarcações de diferentes dimensões até 120 pés. Com 10% das vagas destinadas ao uso público.

- O layout da marina possui modularidade permitindo flexibilidade com sistema de flutuantes.

- Sugestão de balizamento náutico e sinalização.

- Integração do Parque com a cidade através das conexões de pedestres por faixas de segurança com novo desenho e marcação em 8 pontos na área de

abrangência do projeto. Quatro faixas correspondem às demarcações já existentes nas ruas Des. Arno Hoeschl, Rua Rufino José da Silva, Av. Othon Gama D'Eça

e Rua Alves de Brito. As quatro novas passagens que conectam as estações de BRT com o Parque e a Cidade, localizam-se próximo a Rua Des. Arno Hoeschl,

na esquina da Praça Esteves Júnior, nas imediações da Praça dos Namorados e nas imediações do restaurante Macarronada Italiana;

- O posicionamento do espelho d'água no eixo da Rua e Praça Esteves Junior possibilitando a manutenção da paisagem e o protagonismo da mesma;

- Espaços para a realização de eventos públicos no parque e na área criada em continuação da Praça Sesquicentenário que serve de acesso também ao

enrocamento que protege a marina. Este espaço possibilitando diversos usos como pesca, caminhadas ou percurso em bicicleta além de oferecer uma vista

única da cidade a 300m da orla com diferentes perspectivas da paisagem;

- Solução de integração discreta da estação elevatória harmonizando a presença no espaço juntamente com a Escola de Vela;

- As atividades de ensino relacionadas ao mar poderão desenvolver-se no local destinado a Escola de Vela.

- Integração do projeto com a rede de ciclovias e calçadão da Beira Mar através de um desenho contínuo;

- Inserção cuidadosa do Parque e Marina entre as Praças de Portugal e Sesquicentenário de forma a criar uma nova orla integrada ao desenho do território e

paisagem da cidade com foco específico na continuidade das áreas verdes e uso público;

- Paisagismo com escolha de espécies nativas, integradas ao clima e ambiente;

- Integração com os acessos às estações de BRT, considerados nos critérios de implantação do Parque e Marina;

- Proposta de atividades náuticas no âmbito do espelho d'água, acesso de embarcações em rampa pública e escola de vela vinculada à praia existente;

- Criação de espaços para desenvolver a gastronomia como quiosques e restaurante, bem como comércios próximos ao edifício principal da Marina;

- Área para as tradicionais feiras de artesanato;

- Criação de local para atracar transporte público em continuação à Praça de Portugal permitindo também a utilização por embarcações de transporte marítimo.

- Foi posicionado espaço para central de resíduos e anexado ao documento um memorial explicativo.

- Estacionamento em subsolo com capacidade para 499 veículos.

- Edifício de apoio à Marina atendendo ao programa necessário bem como toda infraestrutura necessária para as embarcações.

Figura 03 - Local de intervenção, na Avenida Beira Mar Norte
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SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE LAZER EM FLORIANÓPOLIS

Florianópolis é privilegiada em sua condição geográfica com 42 praias. Assim como outras cidades litorâneas com balneários de verão muito visitados, as
praias configurando-se como grandes espaços de lazer, capazes atrair e entreter moradores e turistas destas regiões nos meses de verão e em belos dias
amenos de outras estações. Nos outros períodos a cidade perde a atratividade das praias e deixamos de ter o convívio democrático dos espaços de lazer ao ar
livre pela maior parte da população. É comum termos referências de cidades que possuem parques conhecidos nacionalmente como acontece com Curitiba,
Porto Alegre e São Paulo.
É importante entender a diferença entre um parque de lazer e um parque natural. Florianópolis possui importantes áreas classificadas como parques, uma vez
que suas peculiaridades ambientais conduzem a preservação das áreas naturais, podemos citar como exemplo o extenso Parque do Rio Vermelho, Parque no
Maciço do Morro da Cruz e o Parque da Lagoa do Peri, estes possuem algumas estruturas destinadas ao lazer, porém a maior área destina-se realmente à
preservação ambiental.
Os parques de lazer urbanos poderiam ser classificados como aqueles estão mais intimamente ligados ao tecido urbano e equipados para as mais diversas
práticas. Precisam estar em regiões de fácil acesso, conectadas com os meios de transporte e alinhadas com as demandas da população. Sem as
características adequadas Parques Urbanos de Lazer podem se tornar um ônus para a cidade, perdendo seu sentido e por consequência sua configuração como
aconteceu com o Parque no Aterro da Baía sul.
Podemos colocar que, hoje, o Parque Urbano que se destaca em apropriação na cidade de Florianópolis é o Parque de Coqueiros, equipado com pista de
caminhada, ciclovia, áreas de estar para contemplação, academia de ginástica, estação de alongamento, quadras poliesportivas e playground. Está inserido no
distrito sede continental, em uma área que combina uso misto com a acessibilidade pelos meios de transportes além da paisagem privilegiada que o rodeia.  No
distrito sede, na porção insular, há o Parque da Luz, um ícone na memória dos florianopolitanos, envolvido por muitas expectativas em relação ao que poderia
ser sua real configuração. Hoje este espaço está parcialmente ocupado, com elementos similares aos das praças de bairro, mantendo-se subutilizado se levar
em conta sua conectividade e potencial paisagístico.

No centro da cidade existem diversas praças que, apesar de estarem na região central caracterizam-se também como praças de bairro, seja por sua dimensão ou
tipo de apropriação, equipadas repetidamente para atender à demandas locais por playgrounds, estações de ginástica e estares contemplativos. A Praça XV é
uma exceção, consolidada historicamente como praça central e referencial urbano.
A legislação prevê que todo parcelamento de terra em forma de loteamento deve instituir áreas verdes de lazer. Esta diretriz teve como consequência a inserção
de várias praças públicas nos bairros da  cidade. Apesar de ter poucos parques e os que existem serem poucos equipados, é uma cidade com grande número
de praças de bairro.

A criação de um parque na orla da Beira Mar Norte irá afirmar a apropriação existente do lugar como parque urbano de lazer, uma vez que o espaço livre
existente, com a infraestrutura já disponível caracteriza este uso. Sua institucionalização como parque urbano, somada a estrutura da Marina será um passo
importante para afirmação da identidade de Florianópolis como uma cidade que valoriza e vive sua condição geográfica privilegiada, que vai além do uso das
praias no verão.

Entendemos que o parque criado faz parte de um sistema de espaços livres e será um equipamento com abrangência municipal.
O conceito de sistema de espaços livres é abrangente e engloba todos os espaços não edificados de uma cidade incluindo largos, jardins, praças, parques e
especialmente as ruas. Neste momento estamos tratando da composição dos sistemas de espaços livres destinados aos usos de lazer para que possamos
definir qual o papel do Parque Beira Mar diante dos espaços livres de lazer já existentes na cidade e organizando sua área de forma que ocupe uma posição
importante nos momentos de escolha dos usuários.

A VEGETAÇÃO COMO ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO ARQUITETONICA DOS ESPAÇOS LIVRES

A ambientação dos espaços prevê a diversidade paisagística como forma de criação de opções, não só de práticas de atividades, mas também sensoriais aos
usuários. O conforto está associado às distintas percepções de grupos e indivíduos podendo ter caráter psicossocial quando um espaço é capaz de deixar quem
esta só a vontade da mesma forma que recebe bem grupos. Ou pode ser realmente corforto tátil quando permite a escolha ao mesmo tempo de um local
sombreado com configuração arquitetônica mais intimista ou um local ensolarado com maior amplitude e exposição (Ver figura 6). Entre estes dois cenários
existem intermediários que tornarão o espaço ainda mais rico de possibilidades.
Em áreas livres amplas onde prevemos o acontecimento de eventos existem elementos, como a vegetação ou equipamentos, que criam ambiência na escala
humana, com diferentes dimensões, promovendo a sensação de conforto e acolhimento. (Ver figura 5)
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O parque que se delineia na Orla da Beira Mar Norte, inicia na conexão com o aterro da Baía Sul junto ao Parque Náutico Walter Lange consolidado pelas
escolas de remo que operam no local. Passa pelo Forte Santa Bárbara alinhado com o Parque Da Luz, e segue por toda Av. Irineu Bornhausen junto ao mar até
encontrar o Parque Manguezal do Itacorubi na Ponta do Lessa.
Este trajeto com vistas privilegiadas possui ciclovia, passeio e três bolsões com alguns equipamentos bastante utilizados: a Praça de Portugal, a Praça do
Sesquicentenário e Praça República da Grécia. Passeio e ciclovia seguem em direção à Avenida da Saudade e Universidade Federal de Santa Catarina
conectando o parque com outros espaços livres e bairros importantes da cidade permitindo seu acesso não apenas por veículos motorizados.
No que se refere aos possíveis usos, a inserção de uma área significativa entre as Praças de Portugal e Sesquicentenário, permitirá uma configuração espacial e
disponibilização equipamentos inexistentes no conjunto de espaços livres da cidade como playground amplo e inclusivo, área para prática de esportes e lazer
aquáticos, bem como de esportes pouco explorados na cidade como patinação, skate, beach tennis além de espaço para shows e práticas coletivas ao ar livre.
Um grande espaço livre de lazer deve atender as necessidades cotidianas dos usuários da cidade, assim como deve estar apto a receber eventos de maior porte.
Para conciliar as demandas, os espaços foram planejados para receber quantidades de pessoas distintas (Ver figura 4).

Mapa 11 - APPs e AVLs da região central do município de Florianópolis

Figura 4 - Diagrama de organizaçãode espações livres e atividades

espaço para grandes grupos e eventos

práticas coletivas

práticas coletivas

atividades específicas

atividades específicas

atividades específicas

encontros e contemplação

encontros e contemplação

pesseios internos compartilhados

circulação periférica com distintas hierarquias

circulação periférica com distintas hierarquias

Figura 5 - Arquitetura formada pela composição entre as distintas massas de copas de árvores terá uma relação peculiar com a escala humana, contribuindo com a diversidade de ambientações, criando espaços mais
intimistas ou mais amplos.

Figura 6 - A composição entre a dimensão e layout dos espaços somadas à disposição de estratos vegetais cria espaços com características distintas em relação ao confortopossibilitando escolhas

A VEGETAÇÃO E A PASSAGEM DO TEMPO

A dimensão do tempo é um fator determinante em um projeto paisagístico. Atua em diversas escalas, desde a mutação que a paisagem natural pode sofrer no
decorrer de um dia - pela variação natural de intensidade da luz em determinados horários e pelas intepéries - até as diferenças provocadas pelo ciclo natural de
mudança das estações. É perceptível também ao longo dos anos pelo crescimento, morte e susbstituição da vegetação. Não existe estado definitivo na natureza,
tudo flui e se transforma.
A floração e a frutificação das espécies, bem como a perenidade das folhas são fundamentais na criação de ambientes. Podemos definir como serão os espaços
projetados agrupando a vegetação de acordo com a mutação de suas cores ao longo do ano, compondo tanto com o colorido das flores e frutos quanto com os
diferentes tons de verde das folhas.
Para composição da vegetação do Parque Beira Mar foram selecionadas espécies com ciclos fenológicos complentares, enriquecendo a experiência dos
usuários com o passar das estações.
A tabela a seguir mostra a transformação na aparência das espécies escolhidas nos diferentes meses do ano. Assim olhando as linhas da tabela é possível ver
como como será a aparência de cada espécie durante o ano e olhando as colunas é possível ver quais serão as cores e nuances presentes em todo parque em
um determinado mês a partir da combinação das espécies escolhidas.

Eugenia uniflora
Pitangueira

Psidium cattleianum
Araçá

Dodoneia viscosa
Vassoura vermelha

Clusia criuva
Clusia

Dalbergia ecastaphyllum
Marmeleira-da-praia

LEGENDA -  01 Parque de Coqueiros     02 Parque Náutico Walter Lange     03 Parque da Luz     04 Parque Natural do Morro da Cruz     05 Parque Manguezal do Itacorubi     06 Praça Hercílio Luz     07 Praça José Mauro da
Costa Ortiga     08 Deck Beira Mar     09 Praça Portugal     10 Praça Esteves Junior     11 Praça dos Namorados     12 Praça do Sesquintencenário     13 Praça Lauro Muller     14 Praça Governador Celso Ramos     15 Praça
Professor Seixas Neto     16 Praça República da Grécia     17 Praça do Desterro     18 Praça Pio XII     19 Praça XV de Novembro     20 Praça Olívio Amorim     21 Praça Getúlio Vargas     22 Largo Benjamin Constant     23 Praça
Dom Pedro I     24 Aterro da Baia Sul



05METODOLOGIA CONSTRUTIVA

Figura 06: Situação existente

Figura 07: Situação proposta

METODOLOGIA CONSTRUTIVA

O processo construtivo, de forma geral, pode ser
organizado em quatro etapas.

A primeira etapa seria a delimitação da área da Marina e
do Parque através dos quebra-mares.
A partir do estudo da CB&I, que forneceu os dados
técnicos para a execução e posicionamento dos
mesmos, com o estudo das correntes e dos estudos
batimétricos e sísmicos (ver prancha xx), foi possível
fazer esta delimitação.
Como falado anteriormente, no memorial descritivo,
temos dois “braços” de quebra-mar que partem dos
bolsões existentes. O quebra-mar leste em forma de “L”
que parte do bolsão da Praça Sesquicentenário, se
estende aproximadamente 320m mar adentro e 850m
paralelo à orla; e o quebra-mar oeste que parte da Praça
Portugal, onde se localiza o atual trapiche, se estende
aproximadamente 270m mar adentro.
A largura dos quebra-mares foi diferenciada em função
do uso e da proposta como um todo.
Na esquina do quebra-mar leste ficou um volume maior
de enrocamento para criar uma proteção para a praia
que ali existe de forma a ampliá-la pelo assoreamento.
A cota considerada para os passeios foi de +2,50m,
seguindo a média existente nos bolsões.
O novo desenho da Av. Beira Mar, com a inclusão do
BRT, já foi considerado na proposta.
(ver figura 02)

A segunda etapa seria a dragagem da área da Marina
que foi considerada na cota -3,50m, um pouco além do
necessário, principalmente na área das menores
embarcações, porém, foi pensado na necessidade de
utilização deste material no aterro previsto para o
Parque, caso se verifique que o material seja apropriado
para tal.
O volume estimado de dragagem é de 210.000 m3.
Tendo em vista a dimensão da obra de dragagem, e a
necessidade de aterro nas áreas adjacentes à marina,
recomenda-se o uso de uma draga de sucção e
recalque, para despejo do material dragado diretamente
na área de construção do aterro através de tubulação
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e
dispensando a necessidade de mapeamento e
licenciamento de área de bota-fora.
A área aproximada de aterro ficou em 33.600 m2.
Foi deixada uma grande área sem aterro e sem
dragagem, para criar uma Praça D'água que possui uma
área de aproximadamente de 25.900 m2. Criando um
espelho d'água para o uso público.
(ver figura 03)

A terceira etapa refere-se à construção dos elementos
arquitetônicos de maior porte dentro da proposta.
Seriam o subsolo garagem e a ponte que divide a
marina da Praça D'água criada.
A solução estrutural para ambos está detalhada de
forma preliminar na prancha xx.
Para validar estas soluções seria necessário um
levantamento geofísico completo, como indicado no
estudo da CB&I.
A construção de um subsolo em um meio
completamente alagado, requer uma solução muito
bem pensada e suprida de infromações precisas.
A princípio, a idéia preliminar, seria a de construir um
enrocamento provisório  no perímetro do parque para
conter a água e poder realizar a obra do subsolo.
O subsolo fica implantado na cota -1,0m e ocupa boa
parte do parque projetado. Uma área de
aproximadamente 17.150,00 m2. A implantação do
subsolo conectado ao parque facilita o acesso ao
mesmo e aos serviços de apoio que foram projetados
nele. Eliminando o aparecimento destes serviços em
um espaço nobre destinado ao Parque.
A divisão entre o espalho d'água da marina e a Praça
D'água foi feita através de uma ponte para que a água da
Praça D'água não ficasse parada, podendo ocasionar o
mau cheiro.
A estrutura da ponte foi pensada toda em elementos
pré-fabricados, assim como a parede que contêm o
Parque na divisa com a marina.
(ver figura 04)

A quarta etapa seria a implantação dos piers flutuantes
para as vagas molhadas da marina.
São 11 “fingers”, sendo 02 públicos e 09 privados.
Totalizando 624 vagas privadas, 60 vagas públicas e 15
vagas para transporte marítimo e de turismo.
O acesso para os piers é feito através de pontes
metálicas, ficando 01 acesso para os piers públicos e
05 para os privados.
(ver figura 05)

Figura 01: Situação existente - levantamento topográfico realizado pela empresa TERRASCAN

Figura 02: Primeira etapa de construção - quebra-mares com enrocamento

Figura 03: Segunda etapa de construção - Dragagem e aterro

Figura 04: Terceira etapa de construção - Subsolo e Ponte

Figura 05: Quarta etapa de construção - Piers flutuantes
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AV. JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS

INFORMAÇÕES SISTEMA DE COORDENADAS

Datum: SIRGAS 2000
Projeção: UTM
Meridiano Central: 51°
Referencial altimétrico ELIPSOIDAL segundo vértice da RBMC / IBGE de Florianópolis - SC
IFSC"
Georreferenciado por sistema rastreio GNSS Geodésico.

Obs.: A cota de nível utilizada no Estudo Preliminar está referenciada nas cotas da Batimetria.
Para tanto, as cotas que aparecem neste levantamento podem ser utilizadas desde que se
deduza a ondulação geoidal (diferença para a referência da batimetria) que é de 0,59m ou
59cm.

TECNOLOGIA DE ESCANEAMENTO A  LASER 3D
IMAGENS EXTRAÍDAS NA NUVEM DE PONTOS TRIDIMENSIONAL

INFORMAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA LASER SCAN 3D

Planta extraída de nuvem de pontos tridimensional, com mais
de 90 milhões de pontos com cores reais.

VISTA DE TOPO DA NUVEM DE PONTOS 3D COM CORES REAISLEGENDA

SEMÁFORO

POSTE ILUMINAÇÃO

POSTE ELÉTRICA

ÁRVORES

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA INFORMATIVA

PONTO DE ÔNIBUS

VISTA OBLÍQUA AÉREA DO TOTAL DA ÁREA

DETALHE EM PERSPECTIVA DA NUVEM DE PONTOS

VISTA AÉREA DE TRECHO DA AVENIDA COM CORES  SEGUNDO INTENSIDADE DE RETORNO NO PULSO LASER
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01.RAMPA DE ACESSO    02.CANCELA PARA VEÍCULOS    03.NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL   04.VAGAS PARA MOTOS    05.APOIO MARINA    06.RAMPA DE SAÍDA    07.ESPELHO D'ÁGUA    08.CIRCULAÇÃO PÚBLICA    09.TANQUES DE COMBUSTÍVEIS    10.RAMPA PÚBLICA    11.APOIO LOJAS    12.BICICLETÁRIO 22 BICICLETAS    13.ADMINISTRAÇÃO ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO - 10.178,13m²

VAGAS GERAIS 180
VAGAS PNE - 5% 10

VAGAS IDOSO - 5% 10

VAGAS TOTAIS 200

VAGAS MOTOS 20
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CORTE LONGITUDINAL DD'
ESCALA 1:1000

CORTE LONGITUDINAL CC'
ESCALA 1:1000

CORTE TRANSVERSAL BB'
ESCALA 1:1000

CORTE TRANSVERSAL AA'
ESCALA 1:1000

CORTE: AMPLIAÇÃO 03
ESCALA 1:200

CORTE: AMPLIAÇÃO 01
ESCALA 1:200

CORTE: AMPLIAÇÃO 02
ESCALA 1:200
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GRUPO 1: Árvores de grande porte - à partir de 10m de altura

LEGENDA DE VEGETAÇÃO

SÍMBOLO CATEGORIA

GRUPO 2: Árvores de médio e pequeno porte - até 10m de altura

GRUPO 3: Herbáceas e arbustos

GRUPO 4: Herbáceas e arbustos para vegetação do enrocamento

GRUPO 3: Gramado

Banco com apoio de braço

DESCRIÇÃO

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

Modelo Miela LME156 | Marca Mmcité ou similar

ESPECIFICAÇÃO

Modelo Prax PRX115t | Marca Mmcité ou similar

Modelo Edgetyre STE310 | Marca Mmcité ou similar

Poste Reto Cônico e 1 luminária modelo Green
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

Lixeira

Paraciclo

Poste
H=4m

Banco linear projetado Estrutura em concreto e assento em madeira

Modelo Vera Solo LVS 111t | Marca Mmcité ou similarMesa de
Piquenique

Estrutura em concreto com tampo em açoTênis de Mesa

Poste Reto Cônico e 2 luminárias modelo Green
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

1 pétala

2 pétalas

SÍMBOLO

Banco

Mesa Modelo Vera Solo LVS 911t | Marca Mmcité ou similar

PRAÇA DA ÁGUA: ARQUIBANCADA ANFI-TEATRO E ACESSO PRINCIPAL AO PARQUE

Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa
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ACADEMIA AO AR LIVRE
SKATE PARK

ARQUIBANCADA

GRAMADO

ÁREA CENTRAL DE EVENTOS

GRAMADO

ACADEMIA AO AR LIVRE

ACADEMIA AO AR LIVRE

DUCHA

PASSEIO COMPARTILHADO

ACESSO ESTACIONAMENTO

PRAÇA CENTRAL: ÁREA PARA  EVENTOS E PRAÇA DE ESPORTES
N

PLANTA BAIXA PRAÇA CENTRAL
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RESTAURANTE

ÁREA DE PIQUENIQUE

OBRA DE ARTE

DUCHA

ESCOLA DE VELA

ÁREA PARA EVENTOS ÁREA PARA EVENTOS

ÁREA PARA EVENTOS

EQUIPAMENTO EXISTENTE
ESTAÇÃO ELEV. ESGOTO

ESCOLA DE VELA

13PRAÇA DO MAR: ÁREA PARA PIQUENIQUE E EVENTOS NÁUTICOS

PLANTA BAIXA PRAÇA DO MAR
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GRUPO 3: Gramado

Banco com apoio de braço

DESCRIÇÃO

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

Modelo Miela LME156 | Marca Mmcité ou similar

ESPECIFICAÇÃO

Modelo Prax PRX115t | Marca Mmcité ou similar

Modelo Edgetyre STE310 | Marca Mmcité ou similar

Poste Reto Cônico e 1 luminária modelo Green
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

Lixeira

Paraciclo

Poste
H=4m

Banco linear projetado Estrutura em concreto e assento em madeira

Modelo Vera Solo LVS 111t | Marca Mmcité ou similarMesa de
Piquenique

Estrutura em concreto com tampo em açoTênis de Mesa

Poste Reto Cônico e 2 luminárias modelo Green
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

1 pétala

2 pétalas

SÍMBOLO

Banco

Mesa Modelo Vera Solo LVS 911t | Marca Mmcité ou similar
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N 14EDIFÍCIO  DE  APOIO  À  MARINA  E  LOJAS

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

VISTA EDIFÍCIO MARINA E LOJAS  (IMAGEM ILUSTRATIVA)

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO PLANTA BAIXA SUBSOLO
LEGENDA   01.HALL DE ACESSO    02.RECEPÇÃO MARINA    03. PÁTIO INTERIOR    04.ACESSO SERVIÇO    05.CAFÉ BAR / LOUNGE    06.CIRCULAÇÃO VERTICAL    07.SANITÁRIOS    08.CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO    09.LOJA CONVENIÊNCIA    10.APOIO CONVENIÊNCIA

       11.ESPELHO D'ÁGUA    12.ALUGUEL DE PEDALINHOS    13.LOJAS    14.CIRCULAÇÃO ACESSO AO SUBSOLO    15.PIER EMBARQUE/DESEMBARQUE MARINA    16.PONTE    17.PASSEIO BEIRA MAR    18.CICLOVIA    19.SAÍDA SUBSOLO    20.AV. BEIRA MAR

LEGENDA   01.CIRCULAÇÃO VERTICAL    02.SANITÁRIOS    03. COPA    04.VENDAS    05.RÁDIO    06.VAZIO    07.PÁTIO INTERIOR    08.ADMINISTRAÇÃO    09.RECEPÇÃO    10.GERÊNCIA  11.REUNIÕES   12.TERRAÇO LEGENDA   01.HALL DE ACESSO    02.CIRCULAÇÃO VERTICAL    03.HALL    04.VESTIÁRIO FEMININO  CLIENTES MARINA    05.VESTIÁRIO MASCULINO    06.ESTAR MARINHEIROS    07.CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO

       08.VESTIÁRIO MASC. MARINHEIROS   09.VESTIÁRIOS FEM. MARINHEIROS  10.REFEITÓRIO MARINHEIROS   11.PÁTIO INTERIOR   12.APOIO CAFÉ   13.ACESSO DE SERVIÇO   14.SALAS DE APOIO MARINA

       15.BOXES   16.ESCADA    17.JARDIM    18.SANIT. PNE    19.FRALDÁRIO    20.SANIT. FEM.    21.SANIT. MASC.    22. APOIO/SERVIÇO    23.APOIO LOJAS
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15RESTAURANTE E SERVIÇOS DE APOION

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO | RESTAURANTE
01. HALL DE ACESSO    02. HALL DE ESPERA    03. RESTAURANTE    04. VARANDA    05. BAR    06. COZINHA    07. DESPENSA    08. HIGIENIZAÇÃO    09. CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO    10. APOIO    11. ACESSO AOS BANHEIROS
12. BWC MASCULINO    13. BWC P.N.E    14. BWC FEMININO    15. SINALIZADOR CARDEAL NORTE    16. ACESSO AO "BOAT SHOW"    17. PIERS FLUTUANTES DO BOAT SHOW    18. PRAÇA SECA    19. PASSEIO COMPARTILHADO

LEGENDA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO | QUIOSQUES
01. VENDA DE PASSAGENS    02. POSTO DE INFORMAÇÕES    03. LANCHONETE     04. POSTO POLICIAL    05. APOIO MARINA    06. POSTO DE SAÚDE    07. BWC FEMININO    08. BWC PNE    09. BWC MASCULINO    10. RAMPA PÚBLICA ATÉ 20 PÉS    11. ESTACIONAMENTO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE
DA RAMPA PÚBLICA    12. ESPAÇO PARA FEIRAS    13. ARQUIBANCADA BORDA D'ÁGUA    14. ACESSO AOS PIERS PÚBLICOS    15. PASSEIO COMPARTILHADO    16. PASSEIO DA BEIRAMAR    17. CICLOVIA    18. VIA DE ACESSO AO PARQUE E MARINA    19. PONTO DE ÔNIBUS    20. FAIXA DE PEDESTRES

LEGENDA

VISTA EDIFÍCIO RESTAURANTE (IMAGEM ILUSTRATIVA)

VISTA EDIFÍCOS DE SERVIÇOS (IMAGEM ILUSTRATIVA)
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16ESCOLA DE VELA, CENTRAL DE RESÍDUOS E QUIOSQUE MODULARN

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO | ESCOLA DE VELA | CENTRAL DE RESÍDUOS
01. RAMPA DE ACESSO À ESCOLA DE VELA    02. HALL DE EXPOSIÇÕES    03. RECEPÇÃO    04. SALA DE AULA    05. VESTIÁRIO FEMININO    06. VESTIÁRIO MASCULINO    07. RAMPA DE ACESSO À GARAGEM    08. GARAGEM PARA BARCOS LASER 420 - 24 VAGAS    09. ESTACIONAMENTO PARA BARCOS LASER 420 - 20 VAGAS    10. ACESSO DE SERVIÇO COM BOLLARD REMOVÍVEL    11. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA CASAN    12. ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS
DE TURISMO - 7 VAGAS    13. PET PLACE    14. PISTA DE SKATE    15. ESPAÇO PARA SLACK LINE    16. QUADRAS DE BEACH TENNIS    17. QUADRAS DE VÔLEI E FUTVÔLEI NA GRAMA    18. ARQUIBANCADA    19. ÁREA PARA PIQUENIQUE    20. PONTO DE TÁXI    21. PRAIA    22. PASSEIO COMPARTILHADO    23. PASSEIO DA BEIRAMAR    24. CICLOVIA    25. VIA DE ACESSO AO PARQUE E MARINA    26. AV. BEIRAMAR NORTE    27. PONTO DE ÔNIBUS    28. ACESSO
À CENTRAL DE RESÍDUOS    29. PAPA ENTULHO PARA VIDRO    30. PAPA ENTULHO PARA RECICLADOS DIVERSOS    31.RAMPA DE ACESSO PARA CAMINHÃO    32. POSTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA    33. BIG BAGS    34. TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS    35. COMPACTADOR    36. MESA DE RECICLAGEM    37. REJEITO DE RESÍDUO COMUM    38. RECICLÁVEIS    39.PAPELÃO    40.RESÍDUOS PERIGOSOS    41.BWC    42. ADMINISTRAÇÃO

LEGENDA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO | QUIOSQUE MODULAR
01. ATENDIMENTO E PREPARO DO QUIOSQUE    02. DEPÓSITO    03. ESPAÇO PARA MESAS    04. PLAYGROUND LINEAR    05. QUADRA DE BEACH TENNIS    06. ARQUIBANCADA    07. PASSEIO COMPARTILHADOLEGENDA

VISTA EDIFÍCIO ESCOLA DE VELA   (IMAGEM ILUSTRATIVA)

VISTA QUIOSQUES MODULARES   (IMAGEM ILUSTRATIVA)
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17SUBSOLO

LEGENDA
01.RAMPA DE ACESSO    02.CANCELA PARA VEÍCULOS    03.NÚCLEO DE CIRCULAÇÃO VERTICAL   04.VAGAS PARA MOTOS    05.APOIO MARINA    06.RAMPA DE SAÍDA    07.ESPELHO D'ÁGUA    08.CIRCULAÇÃO PÚBLICA    09.TANQUES DE COMBUSTÍVEIS    10.RAMPA PÚBLICA    11.APOIO LOJAS    12.BICICLETÁRIO 22 BICICLETAS    13.ADMINISTRAÇÃO ESTACIONAMENTOPLANTA BAIXA DE SUBSOLO



18MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

A área de trabalho está delimitada pelos bolsões das Praças Sesquicentenário e Praça
Portugal, na Avenida Rubens de Arruda Ramos - Beira Mar Norte.
Estendendo-se aproximadamente 300m mar adentro.
Esta área corresponde a aproximadamente 33 hectares.
O Projeto compreende a implantação de um Parque Urbano e uma Marina com
aproximadamente 500 vagas molhadas.

Para o desenvolvimento da proposta foi feito um levantamento topográfico com nuvens de
pontos, realizado pela empresa Terrascan.
O desenho da Avenida Beira Mar foi considerado com a proposta de implantação do novo
sistema de BRT, que altera o perfil da área de atuação, avançando um pouco sobre o mar.

Organizou-se um programa de necessidades/diretrizes conforme as solicitações do Termo
de Referência com a inclusão de alguns itens.
O programa foi dividido em 2 partes: Marina e Parque.

1. MARINA (Modularidade)

- 500 vagas até 120 pés (10% para uso público)
- Rampa para Barcos
- Posto de Abastecimento de Combustível - público
- Píer para barcos turísticos
- Ponto para Transbordo Intermodal
- Ponto para Transfers Transatlântico
- Salas: Marinheiro / Administração / Vestiários / Rádio / Boxes / Posto Médico
- Embarque / Desembarque
- Espaço para feiras tipo “boat show”

2. PARQUE

2.1ARQUITETURA / URBANISMO (Criatividade Estética)

- Garagem em Subsolo
- Restaurantes / Cafeteria
- Loja Conveniência
- Quiosques de alimentação
- Espaço para Eventos
- Espaço para ensino de Atividades Náuticas
- Sanitários

- Estacionamento Ônibus de turismo
- Estacionamento Taxis
- Aulas de Vela
- Aluguel de Jet Sky / Pedalinho
- Conexão com Praças, Pedestres, Ciclistas, BRT
- Reestudar Estação de Esgoto
- Informações Turísticas
- Posto Policial
- Venda de Passagens

2.2ARQUITETURA DA PAISAGEM

- Áreas de convívio / Lazer / Contemplação
- Espécies Nativas
- Feira de Artesanato
- Academia ao ar livre
- Aluguel de Bicicletas
- Paraciclos
- Bancos / lixeiras / iluminação
- Parque infantil
- “Elementos Paisagísticos com referência à água”
- Arte Urbana
- Rinque de patinação / Skate
- Chuveiros praias
- Mirantes
- Slackline
- Quadra praia
- Quadras na grama

- Área de Piqueniques
- Ciclovias
- Espaço para cachorros
- Praça flutuante

2.3SUSTENTABILIDADE

- Certificado Ambiental / Bandeira Azul
- Qualidade Ambiental
- Materiais e Técnicas Construtivas Sustentáveis

1. A MARINA:

A partir dos estudos da CBI (ver pranchas 30,31 e 32), sobre as correntes marítimas, a
batimetria e as consolidações, foi possível criar o lay out inicial que permitiria a
implantação de uma Marina no local.
Através da solução de quebra-mares feitos com enrocamento criou-se uma área de
aproximadamente 209.600 m2 de espelho d'água para abrigar as mais de 600 vagas
molhadas necessárias.
A partir da Praça Sesquicentenário se desenvolve o primeiro quebra-mar (quebra-mar
Leste), com formato de “L”. Criando uma extensão do bolsão existente.
O primeiro trecho do “L” possui uma largura que varia de 65 a 37m e uma extensão de
aproximadamente 320m a partir da Praça. Criando uma área de aproximadamente 15.640
m2 que fazem parte do Parque Urbano proposto.
O segundo trecho possui uma largura de 4m e um comprimento de 838m finalizando com
um pequeno alargamento de 20m de diâmetro. Este trecho se caracteriza apenas como de
passeio e contemplação.
A partir da Praça Portugal se desenvolve o segundo quebra-mar (quebra-mar Oeste), com
20m de largura e 270m de comprimento. Este trecho se caracteriza por ser uma área de
embarque/desembarque das embarcações de Transporte Marítimo, Transporte Turístico e
Transfers de Transatlânticos.
A sua largura fica condizente com o número de pessoas que por ali passarão.
No final deste quebra-mar situa-se o Posto de Abastecimento, com acesso protegido pelo
mesmo. Os tanques de combustível ficam no meio do quebra-mar e são abastecidos por
caminhões que acessam o quebra-mar pelo estacionamento da rampa pública.

A Marina possui uma capacidade para 624 vagas molhadas, que variam de 120 a 40 pés.
Sendo 60 vagas para uso público, como solicitado no Edital, e 15 vagas para
embarque/desembarque das demais embarcações.

A organização da Marina levou em consideração dois aspectos importantes: a
diferenciação do espaço público e privado e a organização das embarcações por tamanho.
(ver esquema 01)

O canal de acesso fica voltado para sudoeste, protegido das ondulações mais fortes.
Logo após o acesso ficam posicionadas as embarcações de transportes de passageiros
que desembarcam no quebra-mar Oeste, totalizando 15 vagas. Em seguida ficam as 60
vagas públicas com acesso também por este quebra-mar e por último as 624 vagas
privadas que tem acesso por 04 pontos ao longo de um passeio público. A disposição das
vagas privadas levou em consideração, como já falado, o tamanho das embarcações,
posicionando as embarcações maiores mais perto do canal de acesso e as menores mais
no final.
O acesso às vagas privadas é restrito, havendo portões com controle magnético em cada
descida.

Como forma de incentivar o acontecimento de eventos náuticos na cidade, foi reservado
um espaço dentro do espelho d'água da marina para o uso de embarcações
em feiras tipo “Boat show”.

1.2   Elementos da Marina

A marina está composta por 11 “fingers” de piers flutuantes, 02 públicos e 09 privados.
Além de um píer para os grandes iates e um para eventos tipo “Boat show”.
Devido à grande extensão da marina foi criado um “finger” para embraque e desembarque
dos visitantes no centro das vagas privadas, que se conecta diretamente com o edifício de
apoio à mesma.

Do nível do passeio público (+2,50m) até os piers flutuantes tem uma diferença de nível
que varia de 0,9 a 1,93m, segundo a maré. Este desnível é vencido por pontes de aço
localizadas ao longo da circulação pública. São 03 descidas públicas e 05 privadas.

1.2.1 Píeres Flutuantes

Os flutuantes devem ser constituídos por peças modulares monolíticas construídos em
concreto reforçado com aço galvanizado a fogo, com núcleo de isopor e providos de
defensas em madeira de lei. (ver FIG. 01 e 02)
As matérias primas usadas na sua fabricação devem obedecer aos seguintes requisitos:

Concreto: Fck 45/55MPa (Classe XS3);
ISOPOR: Densidade mínima 15 kg/m3;
Armadura de reforço: Galvanizadas a fogo segundo a norma EN ISO 1461 (1999);
Mangas de elevação e fixação de acessórios: Inox A2;
Densidade da madeira das defensas: superior a 1000 kg/m3;
Ligações: Perno roscado M30 galvanizado classe 8.8, Elastómero shore 60/70;

Depois de fabricada a peça deve respeitar as seguintes especificações

Bordo livre: 0,6 m;
Sobrecarga de utilização: 5 kN/m2 (uniformemente distribuídos);
Carga de ruptura das ligações: 4x200 kN;

O acabamento deve ser uniforme, liso e livre de porosidades.
O convés dos flutuantes deve ser uma superfície uniforme antiderrapante;
Os flutuantes serão providos de tubulações em quantidade e diâmetro suficiente para a
passagem das tubulações e eletrodutos de fornecimento de água, eletricidade e
comunicações;

O flutuante deve ainda estar projetado para permitir a aplicação de acessórios como
cunhos de amarração e colares de estaca em todo o seu perímetro.

1.2.1.1 Sistema de Amarração dos Flutuantes

Os flutuantes serão amarrados por um conjunto de estacas metálicas tubulares cravadas no
solo.

Características dos materiais a usar:
Aço qualidade X50 ou superior;
Diâmetro mínimo 550 mm;
Espessura mínima: 12 mm;
Os tubos devem ser fabricados por meio de soldadura longitudinal (não serão admitidas
costuras helicoidais);

Fabricados em aço macio galvanizado a fogo;
Defensa de madeira idêntica à dos flutuantes;
Não devem ter partes móveis,
devendo ser providos de borracha de absorção
 de impacto e blocos de PE de baixo atrito;
Serão fixados ao flutuante por meio de chumbadores
roscados em inox A2 chumbados no concreto por meio
de bucha química; (ver FIG.03)

1.2.2 Pontes de Acesso

A estrutura da ponte é do tipo treliçado em aço estrutural segundo norma aplicável e é
projetada para uma sobrecarga normalizada uniformemente distribuída sobre o convés de
5kN/m2 e de 1kN/m aplicado sobre o guarda-corpo;

O corrimão, também estrutural, tem altura mínima de 1.1m, sendo dotado de varões
intermédios adequados;
As pontes de acesso serão fabricadas em aço galvanizado e tratadas segundo o seguinte
esquema:
Decapagem a granalha de aço SA2.5
Galvanizadas a fogo segundo a norma EN ISO 1461 (1999)
Primário base em fosfato de zinco epóxido (50µm)
Pintura final em poliuretano branco (2x50µm)

O seu convés será em ripas de madeira de lei imputrescível, estriada, fixas a barrotes da
mesma especificação através de parafusos inox A2;
Em todo o comprimento da ponte e de ambos os lados do convés será montado um rodapé
em barrote de madeira que confere segurança adicional.
As pontes serão fixas a maciços em terra a dobradiças uniaxiais por meio de flanges e
pinos em inox A2;
Assentam nos flutuantes por meio de roletes em teflon apoiados em chapas de inox A2;
Para assegurar uma transição suave entre a ponte e o flutuante, devem ser fornecidas
pestanas com acabamento idêntico ao das pontes;

FIG.04 e 05 - fonte:Lindley - imagens ilustrativas

FIG.01 e 02 - fonte:Lindley - imagens ilustrativas

FIG.03 - fonte:Lindley - imagem ilustrativa

ESQUEMA 01

1.2.3 Serviços e acessórios:

1.2.3.1 Cunhos de amarração

Os cunhos de amarração serão fabricados em alumínio fundido;
Serão fixos aos flutuantes por meio de chumbadores roscados em inox A2 e bucha química;
De acordo com a classe de barco a amarrar terão carga de ruptura de: 3,0; 5,0; 8,0 Ton;

FIG.06 e 07 - fonte:Lindley - imagens ilustrativas

1.2.3.2 Pedestais de Iluminação, fornecimento de água e energia elétrica

De acordo com as classes dos barcos serão fornecidos pedestais providos de tomadas de
fornecimento de energia elétrica com 16 A; 32 A e 63 A;
Terão torneiras de água de ½'' ou 1'';
Terão ainda iluminação LED comandada por célula fotoelétrica;
Nas pontes de acesso haverá também iluminação LED de baixo relevo embutida no convés;
Os pedestais terão uma estrutura de aço galvanizado a fogo e tampas em material não
corrosivo;
Serão fornecidos com hidrômetros e relógios medidores de energia elétrica podendo ter
telemetria, fornecendo os consumos a um PC com software apropriado ligado na recepção
da marina.

FIG.08 e 09 - fonte:Lindley - imagens ilustrativas

1.2.3.3 Segurança

Os flutuantes serão dotados de armários de emergência completos com:
Extintor de pó químico;
Boia Salva-vidas com 30 m de cabo;
Serão ainda aplicadas escadas de emergência em material não corrosivo pintadas em cor
florescente;

FIG.10 e 11 - fonte:Lindley - imagens ilustrativas

ATÉ 12m - 40pés

QTD. metros

QUADRO RESUMO DAS VAGAS MOLHADAS

ATÉ 15m - 50pés

pés

ATÉ 20m - 66pés

+ 35m - +100pés

TOTAL

ATÉ 12m - 40pés

VAGAS PÚBLICAS

ATÉ 10m - 30pés

352

121

104

  47

4.224

1.815

2.080

1.645

9.764624

13.939

5.990

6.864

5.429

41.986

 26

  34

312

340

1.030

1.122

PIER TIPO PFC 4015

QTD.

QUANTITATIVO DE PIERS E ESTACAS

61

ITEM

136

10

02

PIER TIPO PFC 3015

PIER TIPO PFC 4012

PIER TIPO PFC 3012

ESTACAS 182
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SINALIZADOR TIPO ALT5 - Fonte: Lindley

1.1 Sinalização Náutica

Para a sinalização náutica foram consideradas as seguintes questões:

1. A entrada deve ser sinalizada com duas marcas laterais (bombordo e estibordo)
segundo as recomendações internacionais da IALA

2. Como existe um obstáculo a quem navega de norte e de nascente, há que sinalizar o
vértice do quebra-mar exterior usando uma marca cardeal norte para indicar que os
navegantes deverão manter o rumo a norte desse obstáculo

3. Entendemos que não há necessidade de acrescentar mais nenhum balizamento pois
a marca lateral de bombordo, que fica no vértice poente do quebra-mar tem maior
alcance que as restantes para indicar que esse é um ponto de acesso

Especificação dos sinalizadores:

1. Marca de Bombordo (cor verde IALA B) : poste cilíndrico com altura de 3m,
visibilidade de 5mn, lanterna autónoma compacta verde com alcance lumínico de
5mn (ALT5 +LK3)

2. Marca de Estibordo (cor vermelha IALA B) : poste cilíndrico com altura de 3m,
visibilidade de 3mn, lanterna autónoma compacta vermelha com alcance lumínico
de 3mn (ALT3+LK2)

3. Marca Cardeal Norte (fuste cor amarela, alvo superior preto IALA B) : poste
cilíndrico com altura de 3m, visibilidade de 3mn, lanterna autónoma compacta
branca com alcance lumínico de 3mn (ALT3 + LK2)

SINALIZADOR TIPO ALT3 - Fonte: Lindley

SINALIZADOR TIPO LK3 - Fonte: Lindley SINALIZADOR TIPO LK2 - Fonte: Lindley

1. PARQUE URBANO

Atualmente, as Praças Sesquicentenário e de Portugal, juntamente com o passeio da orla
da Beira-mar, constituem espaços de lazer muito frequentados pela população.

O projeto do novo Parque Urbano visa a valorização e ampliação destes espaços já
consolidados, procurando manter a relação com a cidade e principalmente ampliar a
apropriação existente.

Desta forma cria-se um parque linear, ao longo da orla, que se caracteriza por três grandes
áreas:

 Praça da Água configurada por um grande espelho d'água natural para atividades

aquáticas de lazer,

 Praça Central, com as atividades de caráter terrestre previstas no Programa de
Necessidades

 Praça do Mar formada pelo quebra-mar que protege a marina, criando um “L” com
uma extensa área toda maregada por água, inserindo de fato áreas no parque
intimamentre ligadas com o mar.

A Praça Sesquicentenário foi ampliada aproveitando a necessidade de uma grande área de
estacionamento que atendesse à Marina e ao Parque. Boa parte do parque fica então em
cima de um subsolo garagem. Para não aprofundar muito o nível do subsolo, devido à
existência de possíveis rochas, ele ficou semienterrado, criando uma diferença de nível
dentro da área do Parque de 1,10m de altura, em todo o perímetro do subsolo.

A Praça Portugal foi praticamente preservada na sua morfologia, delimitando de forma
natural o espelho d'água criado.A preservação de uma área natural dentro do desenho do
parque pretende incentivar a relação do usuário com o mar e reforçar seu caráterde orla
marítima. Um Parque à beira-mar.

Mantendo o caráter do atual trapiche público, a partir desta Praça, se desenvolve o
quebra-mar destinado ao embarque e desembarque das embarcações de Turismo e
Transporte público.
Nesta área também fica posicionada a rampa pública, de forma mais protegida, com um
pequeno estacionamento para embarque/desembarque.
As praças se conectam através de um passeio linear de aproximadamente 20m de largura e
por uma ponte que limita o espelho d'água e o separa da área da marina, que possui 9m de
largura.

PISTA DE SKATE - Fonte: Bloggetreal

PLAYGROUND LÚDICO - Fonte: Archiexpo PLAYGROUND LÚDICO - Fonte: Satoridesigns

PLAYGROUND LÚDICO - Fonte: Landezine PLAYGROUND LÚDICO - Fonte: Wicksteed

ESPELHO D'ÁGUA - Fonte: Landezine

ARQUIBANCADA JUNTO A BORDA D'ÁGUA - Fonte: Acervo

PLAYGROUND INCLUSIVO - Fonte: Laberge Group

Este espaço de 22.443,0m² foi organizado ao longo das duas circulações principais
paralelas à linha dágua. Uma delas é a continuidade do atual passeio e ciclovia que, no
projeto, está acompanhada de uma linha de equipamentos de apoio como estações de
alongamento e ginástica, bem como pequenas praças com mobiliário ambientado por
vegetação. O segundo eixo de circulação, junto à Marina, conecta o passeio ao nível do
mar e o passeio elevado no platô principal, este tem como prioridade os espaços
contemplativos voltados para o mar.

Quatro eixos cruzam a área transversalmente e organizam zonas de atividades. O primeiro
eixo à esquerda, marca o acesso ao plato principal, onde estão edificações de apoio ao
parque e marina. A composição entre escada e rampa tem como ponto focal o espelho
dágua em lâmina, um elemento paisagístico lúdico apreciado como playground molhado
pelas crianças.

Entre o primeiro e o segundo eixo está um grande gramado com ilhas de árvores que não
fecham as visuais, permitindo tanto o uso livre no cotidiano do parque quanto a instalação
de estruturas para eventos grandes, a exemplo do reveillon.

O segundo e terceiro eixo conectam as circulações principais com as áreas de lazer e
brincadeira onde foram organizados playground, rinque de patinação e o café com vista
para o mar. O quarto eixo dá acesso á área onde concentram-se os equipamentos
esportivos terrestres como skate park, quadras de Beach Tennis, quadras de vôlei e futebol
na grama, slack line e uma arquibancanda moldada no próprio terreno que emoldura uma
área de gramado livre permitindo o acontecimento de atividades não previstas como
prática de yoga, tai chi chuan, capoeira, contação de histórias, soltar pipas...

A Praça Central termina junto com o limite da atual Praça do Sesquicentenário. Nesta
porção à direita estão elementos funcionais como estacionamento de ônibus de turismo,
acesso de carga e descarga e um "pet place", onde os amantes dos animais de estimação
poderão soltar seus cães para solicializar com outros. O ponto forte deste fechamento é a
escola de velas. O movimento de entrada e saída de veleiros nesta ponta trará para a
paisagem de borda da cidade a imagem da vocação náutica desta cidade insular.

2.1.2.1. Espelho d'água Laminar

Este elemento terá grande importância na composição paisagística da praça central. Seu

eixo visual evoca a presença da Praça da Água para as pessoas que vem no sentido norte

sul e, para os que vem no sentido oposto, é um elemento forte de boas vindas, já que na
Praça central estão diversos elementos lúdicos.

O espelho dágua é composto por 2 planos, num total de 1106,9m², divididos
assimetricamente pelo eixo de acesso às edificações de apoio à Marina e ao Parque. Com
apenas 2cm de profundidade, jatos defo-laminares e blocos de pedra em alturas variadas,
este elemento criará um ambiente convidativo para as crianças. O fundo do espelho d'água
terá borda inclinada de 1,50m de largura com inclinação de 1.33% e será revestido com
placas modulares de granito preto São Gabriel flameado, tratamento que torna o material
anti-derrapante. A circulação entorno deste elemento segue o padrão estabelecido para as
circulações secundárias do parque em basalto modulado flameado. Do mesmo modo,
estares contemplativos rodeiam o espelho dágua servindo de apoio para seu uso efetivo.

2.1.2.2. Área Central de Eventos

Esta é uma área ampla de 5.500,0m², com espaço para grandes eventos e pequenos
encontros ambientados por ilhas de vegetação. Os elementos configuradores são as
circulações de borda e os maciços vegetais compostos por vegetação arbórea do grupo 2 e
vegetação herbácea grupo 3 (ver descrição dos grupos vegetais).

A área está toda sobre a laje do subsolo que deverá ter capacidade estrutural para suportar
uma camada de substrato com 40cm de altura, além da carga pontual das árvores e
demais espécies. Os seguintes fatores devem ser considerados para sucesso no jardim
sobre laje: impermeabilização da laje deverá ser realizada com manta asfáltica anti-raízes;
a drenagem deverá ser realizada com ralos do tipo abacaxi arrematados com
impermeabilização específica, além do uso de tubos flexíveis perfurados, ambos elementos
dispostos de acordo com projeto hidro sanitário especifico; camada drenante deverá ser
feita com o uso de manta sanduíche composta de 2 camadas de tecido geotêxtil e um
núcleo drenante de pequena espessura; o substrato utilizado para plantio deve ser

composto de turfa e calcário por possuírem textura leve e capacidade equilibrada de
drenagem que mantém o solo propício para o desenvolvimento da vegetação.

2.1.2.3. Playground Linear

Neste playground com 1210,0m², o objetivo é que as crianças descubram novas formas de
brincar. Os equipamentos serão diferenciados e haverão brinquedos inclusivos integrados,
tornando o Parque Beira Mar uma referência em playgrounds na cidade.  Estes estimularão
a criatividade através de formas geométricas e movimentos diferenciados onde cada um
brincará a sua maneira.  Os equipamentos serão constituídos de estrutura metálica com
perfis laminados e tubos com aplicação de pintura eletrostática poliéster.

Todo o piso da área com brinquedos será revestido com piso emborrachado contínuo de
acordo com a norma NBR 16071-36.  Em volta dos espaços de brincadeira estão estares
com mobiliário ambientados por vegetação arbórea e herbácea.

2.1.2.4. Rinque de Patinação

Com 782,3m², o rinque de patinação será em piso de concreto alisado de alta densidade
com proteções laterais (guarda corpo) em aço galvanizado tubular com pintura epóxi.

2.1.2.5. Skate Park

A área do skate park está composta por equipamentos para a prática da modalidade de
Street e um Bowl, buscando uma maior integração entre os estilos do esporte em um
mesmo espaço e proporcionando a possibilidade para competições nacionais e
internacionais neste espaço de 152,2m².

A estrutura de base deverá ser feita em concreto alisado de alta densidade, o piso terá
acabamento com argamassa de alta resistência composta de agregados minerais de alta
dureza (granilite), totalmente nivelado, desempenado e levemente acetinado na tonalidade
cinza. As bordas tanto do Bowl quanto dos elementos dispostos na pista de Street como
rampas, escadas, muretas e corrimãos devem ter fixadas em suas quinas tubos de aço
galvanizado com 2” de diâmetro e 2.00mm de espessura.

2.1.2.6. Slack Line

Slack Line é uma modalidade bastante livre que permite aos praticantes selecionar os
locais de prática. Entendemos que o parque possui vários espaços possíveis para abrigar
esta modalidade uma vez que as árvores também servem de suporte para a fita.

Nesta área sugerimos que sejam colocados suportes para incentivar a prática deste
esporte. O conjunto permitirá a instalação de 3 fitas ao mesmo tempo sendo  composto de
6 pilares de concreto com diâmetro de 25cm e 1m de altura com distâncias variadas para
praticantes com distintos níveis de habilidade de acordo com a orientação a seguir.

Conjunto A: 2 pilares de h=1 m com espaçamento de 5m entre si.

Conjunto B: 2 pilares de h=1m com espaçamento de 8m entre si.

Conjunto C: pilares de h=1m com espaçamento de 12m entre si.

ESQUEMA 02

2.1 Organização do Parque

O parque está dividido em 3 grandes praças chamadas: Praça da Água, Praça Central,

Praça do Mar. Cada uma das praças tem um diferencial em relação às demais,
dinamizando os usos ao longo de todo parque. Atividades atrativas estão previstas em
todas em todos os setores a fim de garantir apropriação.

A circulação de pessoas possui hierarquia que organiza os fluxos permitindo escolhas. As
pessoas que vem pela atual ciclovia e passeio podem seguir seu caminho sem
interrupções ao longo das novas áreas se assim desejarem ou podem optar por entrar no
parque, caminhando ou pedalando em passeios compartilhados, prolongando seu trajeto
ou acessando os novos equipamentos.

2.1.1. PRAÇA DA ÁGUA

Esta praça com 24.235,7m² tem como elemento central o espelho d'água natural
corformado pela borda da atual Praça de Portugal e as passarelas de acesso à Marina. O
espelho d'água poderá ser usado para prática de atividades aquáticas como stand up padle
e pedalinho. A conexão das áreas de lazer com a água acontece através de arquibancadas
em madeira que avançam em direção ao mar e convidam os usuários a contemplação.
Estas arquibancadas em conjunto com o palco flutuante tornarão o lago um cenário único
para apresentações e festividades. A praça  possui ainda elementos que promovem a
socialização entre os usuários como espaço para feiras, gramado livre, academia de
ginástica, estação de alongamento e playground.

2.1.1.1. Espelho D'água

Com 24.235,7m², este espelho d'água busca promover o contato entre as pessoas e o mar,
seja ele físico ou visual. A água esta contida entre a borda de terra existente e as
circulações de acesso à Marina, o que minimiza a ondulação da água e a torna propícia à
prática de stand up e pedalinho, os quais poderão ser alugados em quiosques junto ao
Parque.

2.1.1.2  Palco Flutuante

No centro do espelho d'água encontra-se um palco flutuante que pode ser
acessado através de uma ponte conectada a circulação pública. Sua estrutura deve
seguir o padrão dos píers flutuantes, porém, o piso será em madeira cumaru. Com
200m², o palco pode ser utilizado para concertos, teatros, celebração de
festividades e apresentações diversas.

 2.1.1.3 Circulação Pública

Circulação com 3.706,0m² que dá acesso aos atracadouros de transporte marítimo, escunas
e transfer transatlântico. Será estruturada sobre o enrocamento com vigotas de concreto
pré-moldado e revestimento de madeira cumaru.

2.1.1.4 Arquibancada Borda D'água

Arquibancada dividida em 2 partes que se conectam por um trecho gramado e uma
circulação linear  em concreto alisado. O desnível é formado por degraus com altura de
20cm e amplos patamares a cada 2 degraus, sendo todo o elemento de 1.521m² revestido
em madeira cumaru. A estrutura do trecho sobre a água é composta por vigota de concreto
pré-moldado apoiado sobre o enrocamento da borda do espelho d'água, diferente das
circulações lineares onde teremos as vigotas de concreto sobre o próprio sol compactado.

2.1.1.5. Playground

Este playground com 225,0m² será composto por equipamentos multifuncionais destinados
a atividades para 2 grupos etários e terão caracter inclusivo. Os equipamentos serão
constituídos de estrutura metálica com perfis laminados e tubos com aplicação de pintura
eletrostática poliéster. O piso será emborrachado contínuo para amenizar o impactado em
caso de queda, será cercado por gradil com 70cm de altura em tela de aço galvanizado com
malha 5x15cm e rodeado por vegetação herbácea, criando um estar arborizado.

2.1.1.6. Feira

Espaço gramado com 2.687,5m² que permite a instalação de feiras e atividades que
necessitem de estruturas montadas. Esta área esta margeada por caminhos em todo seu
perímetro para garantir movimentação de pessoas junto à feira. Uma ampla circulação de
16m de largura permite que a estrutura seja montada também sobre a própria passagem.

2.1.1.7. Circulação de Borda do Espelho D'água

Circulação com 270m de comprimento que conecta a área de Feiras com o acesso principal
ao Parque, onde se inicia a Praça Central. No percurso é possível desfrutar da linda
paisagem em direção ao espelho d'água que bordeia todo o caminho. Equipamentos de
ginástica, cafés e estares contemplativos estão dispostos ao longo do trajeto, aproximando a
infraestrutura das pessoas que por ali transitam. Os 1620m² desta circulação serão
revestidos por madeira cumaru que será estruturada sobre o enrocamento com vigotas de
concreto pré-moldado.

2.1.1.8. Arquibancadas Contemplativas

Arquibancadas com 46,5x5,4m de dimensão configuradas por desníveis de 20cm,
chegando a altura máxima de 1,2m. Os 2 módulos serão executados em madeira cumaru e
estão dispostos junto à circulação de borda do espelho d'água, permitindo usos diversos.

2.1.2. PRAÇA CENTRAL

Esta praça concentra uma grande diversidade de atividades possíveis com ambiências
variadas. Está parcialmente elevada por encontrar-se sobre o subsolo, o que lhe conferirá
visuais privilegiadas da paisagem.

ESQUEMA 03

STAND UP PADDLE - Fonte: Bellini SUP Centre PEDALINHO - Fonte: Lake Ridgerv Resort

FEIRA - Fonte: Viaje na Viagem

PALCO FLUTUANTE - Fonte: GoErie PALCO FLUTUANTE - Fonte: Planning Chatauqua

ARQUIBANCADAS - Fonte: Visit Sweden

SLACKLINE - Fonte: Vivosuedtiro BEACH TENNIS - Fonte: Hiperativos
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Banco com apoio de braço

DESCRIÇÃO

QUADRO RESUMO DE MOBILIÁRIO

QTD.

Modelo Miela LME156 | Marca Mmcité ou similar 229 un

103 un

154 un

347 un

ESPECIFICAÇÃO

Modelo Radium KR120 | Marca Mmcité ou similar

Modelo Edgetyre STE310 | Marca Mmcité ou similar

Poste Reto Cônico e 1 luminária modelo Green
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

Lixeira

Paraciclo

Poste
H=4m

Banco linear projetado 280 m | 140m²Estrutura em concreto e assento em madeira

08 unModelo -  Vera Solo| Marca Mmcité ou similarMesa de Piquenique

03 unEstrutura em concreto com tampo em açoTênis de Mesa

99 unPoste Reto Cônico e 2 luminárias modelo Green
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

1 pétala

2 pétalas

ACADEMIA AO AR LIVRE | Fonte: SkyscrapercityALONGAMENTO | Fonte: Mude

VÔLEI E FUTVÔLEI - Fonte: Pinterest

2.1.2.7. Quadras de Beach Tennis

O Beach Tennis é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais adeptos em
Florianópolis. Hoje existem conjuntos de quadras nas praias de Jurerê e Joaquina,
frequentadas durante todo ano por praticantes comprometidos e organizados. A inserção de
um conjunto de quadras na região central será bem vinda para o crescente grupo de
adeptos deste esporte e com certeza trará animação social para o parque, por isso
sugerimos a inserção deste esporte.

A estrutura será composta de 3 quadras com dimensão de 16x8m cada, totalizando uma
área de 780m², com piso em areia similar a da praia. Cada quadra receberá um conjunto
de 2 mastros de 1,7m e altura com rede em nylon apropriada para o esporte. O conjunto de
quadras deverá ser cercado com gradil de tela metálica 5x15cm para evitar a contaminação
da areia pela possível presença de animais.

2.1.2.8. Arquibancadas de apoio

Nesta área foi inserido um módulo de arquibancadas que servem tanto de apoio para os
praticantes de esportes, quanto para a contemplação da paisagem por todos os ususários
do parque. Este elemento tem 46,5x5,4m de dimensão configuradas por desníveis de
20cm, chegando a altura máxima de 1,2m, sendo executado em madeira cumaru.

2.1.2.9. Ducha

Foram inseridos 2 módulos com 4 duchas cada sobre um deck de madeira de 40,0m² para
apoio da área de esportes e praia. A estrutura vertical será em tábuas de madeira cumaru e
a tubulação de entrada da água fria partirá da coluna central, de onde será distribuída para
os 4 braços onde os chuveiros de aço inox estão acoplados.

2.1.2.10. Quadras de Vôlei e/ou Futvôlei

O vôlei e o futevôlei são esportes que se tornam mais agradáveis quando praticados ao ar
livre, inseridos em uma bela paisagem.  Este tipo de atividades possibilita o encontro
entre amigos além de estimular o bem estar físico de quem os pratica. Estas tipologias
esportivas já são culturalmente exercitadas em nossa cidade por diversos públicos,
entretanto, muitas vezes, este tipo de atividade desenrola-se em cenários urbanos onde
existe carência de infraestrutura. Sendo assim, o parque propõe um espaço apropriado e
agradável para potencializar estes tipos de modalidades esportivas. 

A estrutura será composta de 3 quadras com dimensão de 9x6,1m cada, totalizando uma
área gramada de 470m². Cada quadra será demarcada com fita e receberá um conjunto de
2 mastros de 2,2m e altura com rede em nylon apropriada para o esporte.

2.1.2.11. Pet Place

Destinamos uma área de 388,2m² para que as pessoas possam trazer seus animais de
estimação para brincar em um local apropriado, com segurança.

A área é composta de piso gramado, com árvores e mobiliário de apoio, e deverá ser
cercada com tela tela metálica 5x15cm com montantes de metalon 7x7cm com altura final
de 70cm, tendo acesso por portão de mesmo padrão.

2.1.2.12. Estacionamento para ônibus de Turismo

Este estacionamento com 1.349,3m² possui capacidade para 7 ônibus e tem o acesso
compartilhado com os acessos para a estação de recolhimento de lixo e carga e descarga
para manutenção de estruturas do parque, as quais terão bloqueadores de tráfego para
impedir a entrada de veículos não autorizados.

2.1.2.13. Escola de Vela

Por se tratar de um parque na borda d'água, a escola de velas está alinhada com as
atividades que promovem a conexão da cidade com o mar. Além de uma área edificada
para suporte administrativo, a escola de velas ocupará parte do espaço livre que forma a
conexão do braço do quebra-mar com o atual passeio e ciclovia. Esta área livre é formada
por um simples gramado com espaço disponível para o posicionamento de pelo menos 20
veleiros Laser 420. 

2.1.3. PRAÇA DO MAR

A Praça do Mar é conformada pelo mole de proteção à marina com cerca de 315m de
extensão e largura que inicia com aproximadamente 70m e finaliza em cerca de 40m. Sua

característica mais marcante é a conexão com a Marina na borda esquerda margeada por
um deck de 7,3m de largura e o mar à direita margeado por um passeio compartilhado de
5,5m de largura em concreto alisado.

Apesar de ter bastante espaço livre, esta área de 13.005,00m² possui uma rica
ambientação criada pelo conjunto de árvores e mobiliário dispostos no sentido
longitudinal, voltados para a paisagem.

A Praça está dividida tranversalmente em 4 partes por eixos de circulção, a primeira um
grande gramado para piqueniques e contemplação. A segunda e terceira, bantante amplas
possuem revestimento em saibro e poderão abrigar grandes eventos, como regatas e feiras,
que necessitam de montagem de estruturas fixas, estandes por exemplo. A quarta parte é
uma praça seca revestida em concreto alisado, localizada junto ao restaurante que também
tem uso polivalente. Neste ponto sugerimos a instalação de uma obra de arte pública,
marcando o ponto focal da entrada do parque mar a dentro.

2.1.3.1. Área de Piquenique:

Muitas áreas do parque poderão ser utilizadas para piqueniques e contemplação livre. Todo
os espaço com ambientação gramada da Praça do Mar possui área de 2.930m² e será
ambientado por vegetação arbórea e mobiliário urbano. Nesta área serão inseridas mesas
com bancos fixos para refeições e alguns equipamentos de tênis de mesa apropriados para
uso em espaços públicos.

Conexões transversais em deck de madeira cumaru com 5m de largura.

2.1.3.2. Área para eventos:

Área livre com 4.708,0m² para instalação de estruturas de grande porte para eventos

ambientada por vegetação arbórea e mobiliário urbano.

A área de eventos terá preenchimento com pó-de-pedra (saibro) e será assentada sobre
camada de brita com espessura de 10cm. O pó-de-pedra deve possuir tonalidade bege
claro ou areia, ser extraído de rocha em decomposição para não produzir detritos ao
absorver umidade.

2.1.3.3 Arte Urbana

Consideramos a praça de eventos o local ideal para inserção de artes urbanas visto que é
um espaço contemplativo pela proximidade com o mar e esta rodeado de estares.

2.1.2.3 EQUIPAMENTOS

2.1.1.3.1. Alongamento

Espaço composto por equipamento em aço inox resistente as intempéries  fixado sobre
piso em concreto alisado. Acoplado a ele tem-se um painel publicitário em vidro
temperado 10mm para inserção de propagandas.

2.1.1.3.2. Academia ao ar-livre

Em todo o parque estão dispostas pequenas praças com equipamentos para práticxa de
atividades físicas ao ar livre. Os componentes são específicos para ginástica individual e
sua quantidade varia de acordo com a área disponível em cada setor. A fim de garantir sua
resistência e durabilidade, todos os elementos serão em aço inox fixados no piso de
concreto alisado.

2.1.1.3.3. Iluminação

A iluminação proposta para o parque prioriza a segurança e a criação de ambiência
especial de acordo com a atividade desenvolvida em cada espaço. Ao longo de toda a área
projetada  foram utilizadas luminárias com tecnologia LED,  proporcionando melhor

performance e economia significante de energia além de propiciar iluminação mais
uniforme. Os postes em aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática a pó
possuem 4m de altura afim de criar um efeito mais intimista e na escala das pessoas. O
corpo das luminárias acopladas ao poste serão constituídos de alumínio com vedação em
borracha resistente ao calor e proteção de lâmpada em vidro temperado 5mm.

2.1.2.4 MOBILIÁRIO URBANO

Espaços públicos de uma cidade são lugares fascinantes onde pessoas se encontram e
vivenciam a história do local. Para tanto, infraestrutura abundante e de qualidade são
essenciais e estimulam o uso destes espaços. Pensando nisso, o conjunto eleito possui
design e qualidade diferenciados, além de serem funcionais, duráveis e com baixa
necessidade de manutenção.

Os bancos terão encosto e apoio de braço com o intuito de dar mais conforto para os
usuários. Sua estrutura será em liga de alumínio tornando-o leve, e assento e encosto em
madeira maciça trazendo o conforto térmico do material.

As lixeiras possuem capacidade para 120L e serão revestidas em aço galvanizado com
pintura eletrostática a pó e porta bloqueável de madeira que dá acesso ao cesto interno
onde é acoplado o saco plástico.

A estrutura do paraciclo segue o padrão em aço da lixeira e possui acabamento lateral em
borracha resistente para segurança das bicicletas.

As mesas e bancos de piquenique terão estrutura em aço galvanizado com pintura
eletrostática a pó e serão chumbados ao piso. Tanto o tampo da mesa quanto o assento do
banco seguem o padrão dos demais bancos, em pranchas de madeira maciça.

Os bancos lineares são formados por assentos executados em madeira cumaru apoiados
nas muretas de concreto de contenção dass floreiras com um avanço de 15cm em relação
a face vertical da base.

Na tabela abaixo temos a especificação e quantitativo dos elementos propostos, bem como
imagens de todo mobiliário.

2.1.3.2. VEGETAÇÃO

A seleção de espécies para composição do Parque Beira Mar  teve como referência o
estudo da vegetação presente nesta orla, a partir da contagem e observação da adaptação
das espécies já plantadas e consolidadas no local. Observou-se que, entre as espécies
mais frequentes e mais adaptadas ao local, estão  (nativa) e 
(exótica) Estas estão presentes ao longo de toda a Avenida Beira Mar, marcando

paisagisticamente a orla por estarem vigorosas, com verde intenso e copas amplas, e
portanto serão usadas como base para a composição dos espaços sombreados
necessários para a ambientação confortável no parque. Outra espécie que se destaca em
número na orla da Beira Mar Norte é palmeira Jerivá, planta nativa
da ilha, com potencial ornamental e de atração da fauna, mas que não está plenamente
adapatada às condições do local. Preferimos deixar esta planta para as áreas de passeio já
existentes, onde já estão inseridas, priorizando na área do parque espécies que criem
maior volume nas áreas de estar.

Foram identificadas outras espécies presentes no local em pequena quantidade como

(nativas da Mata Atlântica)
 (exótica),  (exótica).  Existe um grupo grande de amendoeiras

 (exótica) pouco adaptadas.

Como regra geral será preservado o maior número possível das árvores existentes, sendo
que as plantas que estão muito debilitadas serão selecionadas para substituição. O
desenho dos espaços priozou a manutenção das espécies existentes com aspecto

vigoroso. Nos casos em que não foi possível preservar a permanência de plantas
importantes em bom estado, será feito o transplante destes indivíduos para nova posição
dentro do próprio parque.

Para completar o conjunto de espécies que compõem o estrato arbóreo do parque foram
selecionadas árvores originárias da Mata Atlantica, a maioria pioneiras, com ciclos
fenológicos complementares divididas em 2 grupos por porte, visando a criação de
conjuntos com ambiências ricas e variáveis. O Grupo 1 é composto de árvores de grande
porte, o Grupo 2 de árvores de médio e pequeno porte.

Para composição do estrato herbáceo e arbustivo das áreas de lazer selecionamos algumas
espécies priorizando a adaptabilidade às condições locais, caracterítisticas funcionais
como atração da fauna, ausência de espinhos ou qualquer tipo de seiva venenosa, esta
seleção compõem o Grupo 3. Uma característica importante para a composição
paisagística dos espaços de convívio é a permeabilidade visual, garantindo que a
vegetação não será um ítem causador de insegurança. Portanto, as plantas selecionadas
não deverão passar de 70cm de altura. Consideramos que a altura está relacionada ao
potencial genético da espécie mas também diretamente influenciada pelas condições
climáticas locais, limitada neste caso pela presença intensa de salinidade e ventos.

O tratamento das bordas do enrocamento na Praça do Mar será feito através da inserção de

vegetação similar à existente nos enrocamentos atuais. É composto de plantas herbáceas e

arbustivas muito rústicas, características de zonas costeiras, chamado aqui de Grupo 4.

Neste estudo as plantas estão simbolizadas por um único ícone em planta baixa, que
representa uma espécime do grupo, a ser especificada definitivamente no projeto
executivo. Salientamos que todas estas árvores possuem copa de forma variável. Sua
configuração final está sujeita à adaptação de cada espécime ao local de plantio, sendo
que as plantas sob laje e na primeira linha junto ao mar possivelmente terão tamanho
inferior às plantadas diretamente no solo.

Na natureza todas as espécies atingem porte final superior ao que esperamos que atinjam
quando inseridas no meio urbano. Por estar em um ambiente junto à uma via de alta
circulação de veículos e sob forte influência de ventos e salinidade, a  área do parque
Marina Beira Mar não oferece as condições ideais de desenvolvimento das árvores, então
acreditamos que realmente se mantenham bem mais baixas do que se inseridas em áreas
naturalizadas.

Alguns atributos fucionais foram importantes para a seleção das espécies, estão
relacionados à dinâmica cotidiana e à ecologia dos jardins interferem no estímulo dos
sentidos, incorporando tato, olfato, audição, visão e paladar. São elas: sombreamento, que
pode ser mais intenso ou moderado; capacidade de atração da fauna; produção de frutos e
flores; emissão de odores e emissão de sons, que pode ser pela presença dos pássaros ou
pelo movimento das folhas em função do vento.

A legenda abaixo contém os pictogramas que definem os atributos presentas nas espécies
e estão ao lado das imagens de cada planta.    

2.1.3.2.1. Grupos vegetais:

Grupo 1: Espécies arbóreas de grande porte.

   

Grupo 2 : Espécies arbóreas de médio e pequeno porte.

Grupo 3 : Espécies herbáceas e arbustivas para áreas de lazer.

Grupo 4 : Espécies herbáceas e arbustivas para áreas de enrocamento.
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Caesalpinia ferrea
Pau-ferro

Caesalpinia peltophoroides
Sibipiruna

Chorisia speciosa
Paineira-rosa

Tabebuia avellanedae
Ipê-roxo

Tabebuia pentaphylla
Ipê-rosa

Tipuana tipu
Tipuana

Cassia amarela
Aleluia

Erythrina speciosa
Eritrina-candelabro

Schinus terebinthifolius
Aroeira-mansa

Tibouchina granulosa
Quaresmeira

Arachis repens
Grama-amendoim

Zoysia japonica
Grama-esmeralda

Ophiopogon jaburan
Liriope Verde

Gardenia augusta
Gardênia

Lantana camara "New Gold"
Cambará-amarelo

Lantana camara
Lantana

Bulbine frutescens
Bulbine

Eugenia uniflora
Pitangueira

Araçá
Psidium cattleianum

Atração da fauna Emissão de aroma

Partes comestíveis
Frutos, flores, folhas ou raízes

Sombreamento leve Sombreamento intenso

Textura interessante
Do tronco, das folhas...

Floração intensa Presença de Sons
Dos pássaros, do vento...

Dalbergia ecastaphyllum
Marmelo-do-mangue

Dodonea viscosa purpurea
Dodonéia-púrpura

Clusia criuva
Mangue-formiga
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2.2 AS EDIFICAÇÕES

As edificações existentes no Parque foram inseridas pontualmente de forma a preservá-lo
como tal e interferir da menor forma possível na paisagem.

De forma geral, os materiais utilizados se repetem em todas as edificações.
Como já descrito no item 1.3, o uso do concreto aparente, o vidro com esquadrias em
Aluminio Reciclado, os painéis de membrana têxtil para proteção solar e a utilização da
madeira em brises, forros e pisos; buscam a harmonização do conjunto, a facilidade de
manutenção e a durabilidade.
Todas as edificações seguem critérios de sustentabilidade, conforme o estudo realizado
pela DUX*.
Em todas as coberturas foram previstos Painéis Fotovoltáicos para a geração de energia
para o Parque e para a própria edificação. Nas áreas onde não há painéis, foi trabalhado
com coberturas verdes, pensando na vista da chamada “quinta fachada”, desde os prédios
da Beira mar.

2.2.1 EDIFÍCIO DA MARINA E LOJAS

O prédio da Marina, descrito anteriormente (ver item 1.3), é o de maior porte e sua
implantação é estratégica para o bom funcionamento da Marina.
Além de se conectar com o Subsolo, onde fica boa parte da sua área, fica próximo ao
“finger” de embarque/desembarque da Marina.

Ao lado deste prédio fica um conjunto de 8 lojas destinadas à venda de produtos náuticos
e afins, complementando os usos da Marina.
Esta edificação possui apenas um pavimento e as lojas ficam organizadas debaixo de uma
única cobertura, de forma intercalada, para permitir a ventilação cruzada e a criação de
espaços agradáveis de circulação.
Cada loja possui uma área de 24,00 m2 e uma área de apoio em subsolo de mais 10,00
m2. Totalizando uma área construída de 272 m2.

2.2.4 SERVIÇOS DE APOIO

Na área da Praça Portugal temos apenas duas edificações.
A primeira, que fica ao lado da rampa pública, se caracteriza como uma área de serviços.
Sua proximidade com o quebra-mar de embarque/desembarque (quebra-mar oeste) dá
suporte aos viajantes e turistas que ali circulam, englobando: Agência de Informações
Turísticas, venda de passagens, posto médico, posto policial, lanchonete e sanitários.
Assim como o conjunto de lojas, este conjunto de serviços foi disposto debaixo de uma
única cobertura, organizando com uma única linguagem os mais variados usos. Esta
solução atende às necessidades climáticas, protegendo os módulos de serviço do sol.

A segunda edificação, que fica no quebra-mar oeste, constitui um elemento de marcação
mais do que um elemento edificado. É uma grande pérgola que recebe o usuário do
transporte marítimo e o turista. Uma estrutura em madeira laminada colada que cobre uma
área de 1.800,00 m2.
A pérgola é coberta por um jogo de membranas têxteis de diferentes tons de cinza e
branco, proporcionando o sombreamento de toda a área.
Esta estrutura serve como elemento de sustentação de uma grande quantidade de painéis
fotovoltaicos que fornecem energia ao parque. Os mesmos ficam posicionados logo acima
das membranas.

2.2.5 MÓDULO BASE

Além das edificações descritas acima, foi projetado um módulo base que pode ser
construído em diversos tamanhos para atender aos mais diversos usos como pequenos
cafés, sorveterias, bancas de revista, sanitários, etc.
Este módulo foi pensado em materiais pre-fabricados que possibilites sua fácil montagem
e desmontagem e inclusive sua ampliação.
O menor tamanho é de 2m x 4m, podendo ser ampliado para 4m x4m, 4m x 6m até 4m
x8m.
No projeto do parque foram implantados dois módulos. Um menor, de 4m x 6m, servindo
como lanchonete/café, que fica no passeio que conecta a Praça Portugal com a Praça
Sesquicentenário e outro com 4m x 8m que fica na praça principal, próximo ao parque
infantil, com vistas para a marina, servindo para o uso de um café.

2.2.7 CENTRAL DE RESÍDUOS

Ao lado da edificação da CASAN e do estacionamento de ônibus de turismo, foi
posicionada uma Central de Resíduos. Uma edificação com 222,00m2, com acesso pelo
pátio dos ônibus.
Foi consultada uma empresa especializada na coleta e gestão de resíduos, que elaborou
um programa de gerenciamento para o Parque e a Marina.

2.2.6 COBERTURA EMBARQUE/DESEMBARQUE

No quebra-mar onde fica o acesso às vagas públicas e ao transporte marítimo e de
turismo, foi projetada uma cobertura (pérgola) com o intuito de marcar esta chegada,
recepcionando o passageiro, seja local ou turista.
Cobrindo um vão de 16 x 96 m, em estrutura de madeira laminada colada cujo vão entre
pilares é de 8 x 8 m, com uma altura de 4m.
Foi utilizado este material pensando na sua longevidade à beira do mar e no seu caráter
náutico.
Painéis fotovoltaicos cobrem boa parte do vão, assim como painéis em membrana têxtil se
intercalam com diferentes tonalidades de cinza e branco gerando um jogo visual que
quebra a linearidade da estrutura.
Estas membranas ajudam também a proteger esta circulação do sol.

2.2.7.1 Gerenciamento de resíduos do Parque e da Marina

A preocupação com o meio ambiente esta cada vez mais enraizada na sociedade, que mudou sua
postura e esta cobrando das organizações responsabilidade com as questões ambientais,
principalmente no que tange a geração, reutilização, reciclagem e destino final dos resíduos.  E a
legislação rigorosa tem contribuindo para esta postura da sociedade, penalizando os geradores que
não gerenciam de forma adequada os seus resíduos.

É dentro desta visão que a Brooks Ambiental elaborou este estudo preliminar de Gerenciamento de
Resíduos gerados no Parque Urbano e Marina Beira mar de Florianópolis, de acordo com a ordem de
prioridade preconizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305 de 2 de Agosto de
2010 - Artigo 9º):

 Não geração;
 Redução;
 Reutilização;
 Reciclagem;
 Tratamento dos resíduos sólidos;
 Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos.

Desta forma é garantido um gerenciamento racional, seguro e centralizado de todo o processo,
desde a geração até a destinação final dos resíduos.
Todas as ações aqui propostas  deverão ser alvo de análise minuciosa quando da elaboração do
PGRS -  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do futuro empreendimento.

2.2.7.2    PROPOSTA  OPERACIONAL:

1. Coleta e Transporte Interno (dentro do complexo)

A proposta é a utilização de  um veículo elétrico, conforme foto abaixo, para a realização do serviço
de coleta e transporte dos resíduos acondicionados nos PEV's  (Postos de entrega voluntária) e
lixeiras até a central de resíduos.
Após análise da logística interna dos resíduos, considerou-se ser essa a melhor alternativa para a
operação:

 Todos os resíduos devem ser encaminhados para a central de resíduos, para realização da
triagem dos recicláveis, buscando a máxima valoração e diminuindo a quantidade de
resíduos encaminhados para disposição final;

 Há uma grande distância a percorrer entre os PEV's e lixeiras;
 O tempo dos colaboradores deve ser otimizado, fazendo com que os mesmos se dediquem

mais à reciclagem evitando a perda de tempo empurrando carrinhos e gaiolas para
transporte interno dos resíduos.

VEÍCULO ELÉTRICO COM CESTO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - Fonte: Brooks Ambiental

2. Central de Resíduos, Coleta, Transporte Externo e Destinação Final dos Resíduos

Todos os resíduos gerados no complexo deverão ser encaminhados para a Central de Resíduos,
onde passarão por processo de triagem, a ser realizado por funcionário devidamente treinado,
separando os resíduos recicláveis dos não recicláveis.
Os resíduos deverão ser segregados e coletados de acordo com a classificação preconizada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas, na sua norma  NBR 10.004, conforme segue:

2.1. Resíduos Não-Perigosos Classe IIA - Resíduo Comum (resíduos não recicláveis / rejeito) -
A proposta é utilizar  um compacteiner  - compactador estacionário de resíduos - com capacidade
de 17m³,  disponibilizado na Central de Resíduos.  O compacteiner deverá ser coletado com
caminhão roll-on roll-off e  encaminhado para aterro sanitário devidamente licenciado.

CONTÊINER COMPACTADOR 17m3 - Fonte: Brooks Ambiental

2.2.2 ESCOLA DE VELA E ESTAÇÃO DE ESGOTO

Na Estação de Esgoto, que fica na atual Praça Sesquicentenário, foi criado um envoltório
redefinindo seu perímetro, de forma a integrá-la ao desenho do novo Parque, incorporando
ao conjunto a edificação para a Escola de Vela.
A localização da Escola nesta área previu o fácil acesso à praia e ao mar, além do espaço
físico e natural necessário para a mesma.
Assim, parte do envoltório da Estação fica ocupado pela escola, que compreende: uma
garagem para 20 barcos do tipo Laser 420, um pequeno auditório para 30 pessoas, uma
sala administrativa, sanitários e uma área para eventos coberta. Além de uma área com
grama para lavagem dos barcos. Totalizando uma área construída de 539,54 m2
As outras paredes do envoltório foram tratadas com jardins verticais, minimizando o
impacto visual hoje existente.

2.2.2 RESTAURANTE

O restaurante foi pensado como um local de contemplação, por isto, foi implantado no
ponto mais distante da terra, na extremidade do quebra-mar leste. Onde se pudesse ter
uma visão ampla do horizonte e da cidade. Caracterizando-o como um ponto de grande
atrativo para o turista e o morador local.
Com um único pavimento, ele se projeta sobre o enrocamento com um balanço de 4m de
extensão, gerando a sensação de estar sobre o mar.
O fechamento completamente em vidro contribui para enaltecer as perspectivas da Baía
norte.
Possui uma área total de 682,50 m2, sendo: 160,00 m2 de apoio e serviços, 218,30 m2
de área coberta fechada e 304,20 m2 de área coberta aberta.

\\SERVIDOR\Projetos\ARK\ARK0009-PBM-PARQUE BEIRA MAR\ARQUITETURA\03 ESTUDO PRELIMINAR\APRESENTAÇAO\TORQUATO\FINAIS\COBERTURA EMB.jpg
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2.2 Resíduos Não-Perigosos Classe IIA - Resíduos orgânicos. (restos de comida, resíduos de
jardinagem). Estes resíduos serão previamente segregados nos pontos de geração e
encaminhados para a Central de Resíduos, onde serão tratados por processo de compostagem
acelerada -  -  equipamento com capacidade de processar 800 Kg de resíduos
orgânicos em até 16 horas, produzindo 160 kg de composto orgânico de altíssima qualidade.

EQUIPAMENTO FAST COMPOST - Fonte: Brooks Ambiental FERTILIZANTE DE ALTA QUALIDADE - Fonte: Brooks Ambiental

2.3  Resíduos Não-Perigosos Classe IIA / IIB:  Resíduos recicláveis - Papelão, plástico, alumínio,
etc. - Após a triagem, estes resíduos serão previamente acondicionados em big bag´s, para
posterior compactação em fardos, com utilização de uma prensa enfardadeira, e serão
encaminhados para empresas de reciclagem e transformação. A coleta será realizada de acordo com
a demanda, com caminhão equipado com sistema roll-on/roll-off e contêiner com capacidade de 32
m³.

PRENSA PARA RECICLÁVEIS DE 2 CÂMARAS E BIG BAG'S PARA ACONDICIONAMENTO DE RECICLÁVEIS- Fonte: Brooks Ambiental

CAMINHÃO COM SISTEMA ROLL ON / ROLL OFF- Fonte: Brooks Ambiental

2.4. Resíduos Perigosos Classe I - Óleo vegetal usado, proveniente dos restaurantes e
lanchonetes. Serão utilizadas bombonas com capacidade de 50 a 200 litros, disponibilizadas
conforme a demanda.  Estes resíduos serão encaminhados para tratamento e processamento a
ser realizado por empresa especializada, devidamente licenciada.

BOMBONA PLÁSTICA DE 50 A 200 LITROS - Fonte: Brooks Ambiental

2.4. Resíduos Perigosos Classe I - Lâmpadas Fluorescentes:  Estes resíduos serão
acondicionados em contentor específico  e encaminhados para descaracterização e reciclagem
devidamente licenciada.

2.6 Resíduos Perigosos Classe I - Pilhas e baterias:  Estes resíduos serão acondicionados em
contentor   específico e encaminhados para tratamento e disposição final em aterro industrial
devidamente licenciado

2.7 Resíduos perigosos Classe I - Resíduos de Serviços de Saúde - (RSS), gerados no ambulatório.
Estes resíduos serão acondicionados em contentores específicos e encaminhados para
descontaminação em autoclave em empresa devidamente licenciada.

2.8. Resíduos Perigosos Classe I - Resíduos contaminados com óleo, tintas, resinas, fibras de
vidro,  etc (estopas, embalagens, filtros de óleo, etc) - gerados em manutenção das
embarcações. Estes resíduos serão acondicionados em contentores apropriados e
encaminhados para co-processamento (incineração) em fornos de clinquerização de  cimento,
devidamente licenciado.

2.9. Resíduos Perigosos Classe I - Água contaminada com óleo  - gerada na limpeza da CSAO

(Caixa Separadora Água-óleo) a ser instalada nas proximidades da pista de abastecimento de
combustíveis. Estes efluentes deverão ser encaminhados para tratamento em ETE devidamente
licenciada.

2.10 - Resíduos Perigosos Classe I - Óleo Lubrificante usado - gerados em  manutenção eventual de
embarcações. Estes resíduos deverão ser acondicionados em bombonas e encaminhados para
reciclagem (re-refino) devidamente licenciado.

2.11 - Resíduos Não-Perigosos Classe IIB - Vidros (garrafas de bebidas). Estes resíduos deverão ser
acondicionados em contêiners com capacidade de 5 m3 e encaminhados para reciclagem.

2.12 - Resíduos Não-Perigosos Classe IIB - Resíduos de Construção e Demolição (RCD), gerados
eventualmente em possíveis reformas. Foi previsto um local na Central de resíduos para a colocação
de contêineres com capacidade de 5 m³. Estes resíduos deverão ser encaminhados para reciclagem.

3. Comercialização dos resíduos recicláveis.

Todos os resíduos recicláveis gerados no complexo podem ser doados a instituições e/ou ser
comercializados a preço de mercado, buscando sempre a melhor valorização e obtendo receita para
o empreendedor, baixando custos do condomínio.

PLANTA PARCIAL DO PAVTO. TÉRREO - VISTA SUPERIOR  esc. 1:100

500kgf/cm2 sendo que na área do estacionamento submerso propõe-se dimensões da
ordem de 40cm em concreto armado, seja para as lajes do subsolo como também para as
paredes laterais de fechamento. Já a laje do nível térreo (nível +3,60)  poderá ser do tipo
nervurada protendida também com espessura de 40cm.

 A modulação estrutural de 8,00x7,60 permite a manobra de automóveis
no estacionamento  sem exigir demasiadamente da estrutura. Para os pilares também se
propõe dimensões de 40cm de lado. Estudo geotécnico mais aprofundado poderá permitir
provavelmente que a fundação de cada pilar possa se constituir de apenas uma estaca raiz
escavada em rocha.

 Tão importante quanto a estrutura concebida, será todo o espaço da
construção do estacionamento, pois será necessário delimitar toda a área com
enrocamento provisório para que o pátio fique estanque durante a construção, embora  a
infiltração seja inevitável. Esta, porém, poderá ser controlada por bombeamento.

          Considerando-se a agressividade do meio em que a referida obra será
construída, estabeleceu-se a resistência característica do concreto em 50Mpa,ou seja,

2.2.8  GARAGEM EM SUBSOLO

Seguindo o Edital foi proposta uma garagem em Subsolo.
Em se tratando de um subsolo que será construído dentro do mar, a solução estrutural e
executiva se torna de extrema importância dentro do empreendimento como um todo.
Chegou-se a uma solução a nível de Estudo Preliminar que poderá ser modificada segundo
estudos mais aprofundados, principalmente com a realização de uma sondagem.
A descrição desta solução está no item 2.2.9.1 , mas de forma geral, trata-se da
construção de uma primeira parede de contenção, feita com pilares e painéis
pré-moldados. Uma parede em “L” de 350x90 ml.
Desta forma a parede do subsolo em si fica afastada do mar com uma camada de aterro de
9m de largura.

 foram localizadas próximas aos núcleos de escada e elevador. O subsolo possui também
20 vagas para motos e 22 vagas para bicicletas.
Além das vagas, o subsolo abriga algumas áreas de apoio como sanitários públicos,
administração e parte do prédio de apoio à marina.

Foram criados 02 núcleos de circulação que conectam o subsolo diretamente com o
parque. Um deles, o que se conecta diretamente com o edifício das lojas, possui elevador.
Cada núcleo possui um jardim adjacente com uma abertura superior para o exterior que,
além de qualificar o entorno, permite a entrada de luz natural e ventilação, destacando
estes espaços entre as vagas.
Os sanitários de uso público ficam junto a dois destes núcleos, facilitando o acesso do
usuário do parque. Desta forma não se tem este tipo de serviço em uma área nobre do
parque. São dois núcleos de sanitários masculino e feminino, sanitários para PNE e
fraldários.
Parte da ventilação do subsolo será feita pelos vãos nas circulações e por grelhas
existentes nos bancos do Parque. O restante deverá ser de forma mecânica.

Por sua vez, o subsolo foi pensado com uma parede dupla, com uma câmara de 1m de
largura que serve para a passagem de instalações, manutenção e para proteger ainda mais
a parede interna da umidade, minimizando a manutenção da mesma.
Assim, ficou delimitada uma área de 147,70 x 53,00 m para as vagas que ficam

organizadas entre uma modulação de pilares de 8,00 x 7,60m. Além desta peça principal,
tem uma área de circulação com rampas de entrada e saída, com 03 cancelas cada.

A quantidade de vagas de estacionamento em um empreendimento deste porte deve
equalizar vários fatores.
A - A quantidade e diversidade de usuários: o usuário da marina, o cidadão que frequenta o
parque, a demanda dos eventos que já são realizados nestes locais, como a festa de final
de ano e os futuros eventos, como feiras náuticas e outros.
B - A sustentabilidade da proposta: deve-se pensar em alternativas de transporte que
minimizem o uso do carro. A implantação do futuro BRT e do transporte marítimo
certamente virão a contribuir nesta sentido. Incentivar o uso da bicicleta através da criação
de mais ciclovias e facilitar o acesso do pedestre também são pontos positivos.
Atualmente existem 4 faixas de pedestres que vinculam diretamente a área do projeto à
cidade. Com o novo traçado do BRT, serão 7 faixas nesta área. Como descrito no item 2.1,
estas faixas terão o seu desenho modificado. Ampliando a sua largura e alterando seu
desenho, atendendo às normas de sinalização, chama-se a atenção para todo o trajeto do
parque, valorizando estas passagens e tornando-as atrativas.
C - O custo de construção e manutenção de uma garagem em subsolo em uma área
alagável.

Levando em consideração estes aspectos, foi projetado um subsolo para 200 vagas, em
uma área de 10.178,13 m2. Destes, 10 são para uso de PNE e 10 para Idosos. Estas vagas

2.2.9    SOLUÇÃO PRELIMINAR DAS GRANDES ESTRUTURAS

2.2.9.1 SUBSOLO GARAGEM

Relativamente aos estudos preliminares na área de estrutura da MARINA

E DO PARQUE PÚBLICO BEIRAMAR, houve especial atenção na concepção do

estacionamento submerso, obra de maior vulto e mais representativa em termos de custo e
execução.  Como premissa, tomou-se a durabilidade da obra, haja vista a concessão por
30 anos a quem vencer o concurso. Desse modo, a resistência do concreto deve estar
atrelada à durabilidade. Para esta obra a ideia conceitual deve ser um pouco conservadora
em suas dimensões e resistência, pois desta forma será possível pensar nos 30 anos
vindouros com gastos  de manutenção dentro de expectativas razoáveis.

 

CORTE GENÉRICO  esc. 1:100

CORTE 3-3  esc. 1:50

CORTE 1-1  esc. 1:50 CORTE 2-2  esc. 1:50
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2.2.9.2 CONTENÇÃO PERÍMETRO PARQUE

Já para a contenção entre o estacionamento e a marina propriamente dita, a proposta é que
seja executada modulação de pilares pré-moldados protendidos a cada 4,00 metros sendo
que a contenção deverá ser em placas de concreto pré-moldado protendido com 20 cm de
espessura e largura de 1,20 metros para facilitar o transporte e encaixe nos pilares em
seção “H“. 

2.2.9.3  A PONTE

Para a ponte de circulação, com aproximadamente 400 metros de extensão, a proposta é
de uso de três vigas pré-moldadas protendidas de aproximadamente 30 metros de vão com
altura de 1,2metros apoiadas em pórticos com dimensões compatíveis e travamento
adequado para a estabilidade global do conjunto.

CORTE 1-1  esc. 1:100 CONTENÇÃO CIRCULAÇÃO PÚBLICA - VSTA SUPERIOR  esc. 1:100

PONTE CIRCULAÇÃO PÚBLICA - VSTA SUPERIOR  esc. 1:100CORTE 1-1  esc. 1:100
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Sombras - Solsticio de Inverno das 09 as 16h

Sombras - Solsticio de Verão das 09 as 17h

Estação climática considerada para 
análise de dados de ventos

Ventos no Verão Ventos no Outono Ventos no Inverno Ventos na Primavera -
Mapa acustico do local

-

-

ENTORNO
A análise climática do local realizada com relação à ventos predominantes, insolação e 
condicionantes de acústica urbana deu pautas para a abordagem inicial do projeto e 
proposta de implantação. Para a análise de ventilação foram usados dados disponiveis da 
estação metereológica mais próxima do local. Igualmente foram usados dados de tempe-
ratura anual de Florianópolis considerando todas as horas do ano e analisados com rela-
ção à carta solar de Florianópolis. Considerações de acústica urbana tomaram como base 
dados com relação à geração de ruido ambiental. A implantação do projeto previu também 
estratégias para incentivo ao transporte alternativo, manutenção do grau de permeabilida-
de do solo, redução do efeito de ilha de calor e redução da poluição de luz.

O desenvolvimento do projeto foi pautado por meio de diretrizes que tiveram como objetivo a busca por um desenho mais susten-
tável para o projeto considerando o seu local de implantação na Ilha de Santa Catarina. Com a aplicação das diretrizes de susten-
tabilidade no projeto se busca um impacto positivo do projeto no local, assim como um uso racional dos recursos. As diretrizes 
tomaram como base requisitos exigidos em metodologias de avaliação para empreendimentos presentes no pais: Programa 
Brasileiro de Etiquetagem de Energia para Edificações Comerciais, sistemas de certificação Aqua e LEED e na certificação Bandei-
ra Azul; tendo como princípio o conceito do ciclo de vida na construção civil. Sustentabilidade abarca diversas áreas, consideran-
do entre elas questoes referentes ao entorno, eficiência energética, uso racional de água, materiais e recursos, qualidade ambien-
tal interna e aspectos socio-economicos. Foram incorporadas estratégias de ação consideradas relevantes  ao projeto, relativas ao 
tipo, características e uso, usuários e contexto. 

2 

1 

3 

Temperaturas sobre a carta solar de 
Florianópolis, para o período até  21 
de junho (PROGRAMA ANALYSIS SOL-
AR, LABEEE/UFSC) 

Temperaturas sobre a carta solar de 
Florianópolis, para o período após 
21 de junho (PROGRAMA ANALYSIS 
SOL-AR,.LABEEE/UFSC) 

TBS <=10OC 

10OC < TBS<=14OC  

14OC < TBS<=20OC  

20OC < TBS<=25OC  

TBS > 25OC  

10OC < TBS<=14OC  

TBS <=10OC 

14OC < TBS<=20OC  

20OC < TBS<=25OC  

TBS > 25OC  

CARTA PSICROMÉTRICA PARA FLORIANÓPOLIS.  
Temperaturas horárias ao longo de um ano de referência para o período 
diurno com zona de conforto e estratégias bioclimáticas recomendadas. 
(Analysis Bio LABEEE/UFSC) 

Desconforto (78,9%): Frio (40,8%) | Calor (38,2%) 
Conforto (20,1%) 
Estratégias Verão: Ventilação mais sombreamento 
Estratégias Inverno: Uso de massa térmica para aquecimento (ou inércia) 
junto com aquecimento solar 

Condições climáticas ao longo de 1 ano: 
temperaturas (vermelho) zona de conforto 
(verde), radiação direta (amarelo cheio) e difusa 
(amarelo pontilhado). Fonte: arquivo climático 
de Florianópolis (TRY – Ano Climático de 
Referência) 

MASCARAS SOLARES COM SOMBREAMENTO DO ENTORNO NO LOCAL DE IMPLANTAÇAO

FREQUENCIA E VELOCIDADE DOS VENTOS NO LOCAL DURANTE AS ESTAÇOES



Palcos (Palco em terra itinerante)

Área com sombra (vegetação)

Área protegida dos ventos de inverno

Espaço de Food Truck intinerante

Espaço de apoio ao turista//loja de covenicencia equiosques

Espaço para feira de artesanato

Esportes radicais e skete

Sugestão de áreas de extensão Parque na Beiramar ‘Parklets”

Áreas para apreciar eventos no palco flutuante

Na implantação foi considerada a necessidade de incorpo-

rar/reduzir a ventilação conforme a estação e ventos predo-

minantes levando em consideração as características urba-

nas do entorno. Ánalises de ventilação serviram para o 

desenvolvimento do projeto. 

A analise das condicionantes do local permitiram direcionar 

as estratégias de implantação e um melhor posicionamento 

dos espaços desejados e necessários para o projeto.

Considerou-se aspectos relacionados a posição do local 

para o projeto e ao entorno das edificações, necessidades 

de visuais e destaque das caracteristicas climáticas do 

local. Para isso foi proposto espaços que levassem em 

consideração o acesso aos ventos nas estações favoraveis 

e espaços com  proteção aos ventos de inverno.

Com relação à insolação foram colocadas pautas iniciais de 

forma a privilegiar o uso da insolação no inverno e proteção 

no Verão e Meias estações tanto no desenvolvimento do 

projeto do Parque quanto das edificações
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Vento Norte

Vento Sul

Vento Norte

Vento Nordeste Vento Sul
Vento Nordeste
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Máscara solar  sombreamento conveniência – Marina 
Fachada Sudeste 

01 COBERTURA VERDE COMO REGULADOR DA TEMPERATURA INTERNA     02 TELHADO PARA MICROGERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL     03 
ORIENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS AMBIENTES DE PERMANÊNCIA NA MELHOR ORIENTAÇÃO     04 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE 
SOMBREAMENTO CONFORME A NECESSIDADE DE CADA FACHADA      05 PAINEIS/BRISES MÓVEIS NA FACHADA NOROESTE E LESTE 
PERMITEM BLOQUEAR O SOL NAS HORAS DO FINAL DA TARDE (FACHADA NOROESTE)  E NAS HORAS DA MANHÃ (FACHADA LESTE) 
CONFORME NECESSIDADE POR ESTAÇÃO PERMITINDO VISUAL     06 ÁTRIO INTERNO GARANTE ACESSO À ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NOS 
AMBIENTES DE PRINCIPAL OCUPAÇÃO INCLUINDO AS ÁREAS LOCALIZADAS NO SUBSOLO. O TRATAMENTO NA PÉRGOLA DA COBERTURA DO 
ÁTRIO E  FACHADAS INTERNAS DO MESMO RESPONDE ÀS NECESSIDADES COM RELAÇÃO À INSOLAÇÃO     07 ACESSO DE ILUMINAÇÃO 
NATURAL DIFUSA NA ÁREA DOS VESTIÁRIOS ATRAVÉS DE RECUO DA EDIFICAÇÃO E ESPELHO DE ÁGUA     08 PAREDES LESTE E OESTE DO 
TÉRREO COM COBERTURA VEGETADA NO SEU LADO EXTERIOR PARA MENOR CONDUÇÃO DO CALOR AOS AMBIENTES INTERNOS     09 
PROTEÇÃO COM FACHADA DUPLA VENTILADA NAS FACHADAS LESTE E OESTE, PERMITE VISUAIS E CONTROLA O GANHO DE CALOR SOLAR 
NOS AMBIENTES     10 CAPTAÇAO DE AGUA DA CHUVA NAS EDIFICAÇOES PARA USOS NAO POTÁVEIS 

Máscara sombreamento Lojas fachada leste

 

Máscaras de sombreamento 
Lojas- anexas Edif. Marina 
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06 

Máscara sombreamento restaurante Marina fachada Noroeste  

Máscara sombreamento Acesso prédio 
apoio Marina 

Máscara sombreamento Restaurante fachada Leste sem 
brises (a) e com os brises móveis propostos (b) 

a b 
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DESEMPENHO ENERGETICO DAS EDIFICAÇOES
O desempenho da envoltória nas edificações foi pensado em termos de otimização no balanço 
entre menor consumo de condicionamento ambiental com adequada iluminação natural conside-
rando as componentes especificadas como paredes, coberturas e vidros de alto desempenho 
quando necessário.
Os principais consumos energéticos de edificações comerciais se encontram no sistema de condi-
cionamento artificial e na iluminação, conseqüências diretas do desempenho da envoltória, sendo 
nesses pontos que foram concentrados os esforços nos projetos arquitetônicos para as poupanças 
energéticas.
A envoltória das edificações foram pensadas em termos de eficiência energética considerando as 
premissas colocadas pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem de Energia no Nível A, conciliando 
o contexto onde está incorporado o projeto, de forma a manter visuais externas e permitir um menor 
impacto na paisagem.  
A iluminação natural foi uma das prioridades para o projeto, em especial nos espaços de maior permanên-
cia. O projeto buscou o equilibrio entre ganho solar admitido, iluminação natural e manutenção das visuais 
externas. Para isto foram buscados condições adequadas de iluminação conforme as necessidades dos 
ambientes. 
De outro lado, a relação de vistas ao exterior é importante em especial considerando-se a localização do 
empreendimento. Para isto foi considerado a maioria dos espaços regularmente ocupados com vistas ao 
exterior. Por questões de menor uso no solo da edificação e menor obstrução da paisagem foi criada uma 
parte da edificação de apoio à Marina no subsolo. Entretanto, o espaço foi tratado de forma a garantir a 
iluminação e ventilação natural, para o qual foi considerado um atrio interno com paisagismo que garante 
o contato externo com o meio natural aos ambientes. Igualmente e em especial nestes ambientes foi 
proposto o uso de cores claras nos materiais internos para uma maior reflexão da luz.
No ambiente do subsolo foi buscado no possível acesso à iluminação natural através de aberturas no 
Parque e integração com elementos como o mobiliário urbano. 
Com relação à iluminação artificial, a potência instalada máxima nas edificações deve atender às especifi-
cações da Etiqueta Brasileira de Energia no nível A, assim como aos pre-requisitos da mesma. E a ilumina-
ção exterior das edificações está focada nos elementos construidos para não ser dispersa no ambiente 
evitando a poluição de luz externa.  

Partiu-se da premissa de não 
ter-se ganho de radiação solar 
direta nas áreas comerciais 
como lojas. O sombreamento 
necessario para as horas da 
manhã nas lojas anexas ao 
edificio da marina foi criado 
com sombreamento natural 
integrado com o paisagismo. A 
implantação da edificação 
comercial responde a possibi-
lidade de garantir ventilação 
cruzada entra as unidades 
minimizando o uso de refrige-
ração mecanica nas estações 
propicias.

Máscara solar de sombreamento em três pontos no pátio interno - Edificio Apoio Marina

Implantação do edificio de apoio a Marina buscou minimizar a obstrução 
visual na paisagem mantendo as áreas de maior permanência consideran-
do uma adequada orientação solar.

SOL NO VERÃO 
SOL NO INVERNO 

10

com árvores como sombreamento natural
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SOL NO VERÃO 
SOL NO INVERNO 
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Máscara sombreamento Fachada Leste restaurante mostrando a possibilidade de barrar o sol 
da manhã no Verão e Meias Estações com o uso dos painéis móveis projetados 

Máscara sombreamento Fachada Leste restaurante mostrando entrada do sol da manhã durante 
todo o ano 

02 
01 

03 03 

ESCOLA DE VELA

01- TELHADO PARA MICROGERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL
02- COBERTURA VERDE COMO REGULADOR DA TEMPERATURA INTERNA
03- ABERTURA ZENITAL PARA GARANTIR VENTILAÇAO CRUZADA NOS AMBIENTES
      POSSIBILITA ILUMINAÇAO NATURAL CONTROLADA

01 COBERTURA VERDE COMO REGULADOR DA TEMPERATURA INTERNA     02 TELHADO PARA MICROGERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL     03 ÁREAS COM MAIOR GERAÇÃO DE CALOR AO SUL     04 CONTATO COM O SOLO E PISO, EFEITO DE MASSA TÉRMICA     05 ORIENTAÇÃO E POSICIONAMENTO DE ESQUADRIAS PERMITE CAPTAÇÃO DOS PRINCIPAIS VENTOS NO VERÃO      06 PAINEIS/BRISES 
MÓVEIS PARA BLOQUEAR O SOL NAS HORAS DA MANHÃ (FACHADA LESTE) E TARDE (FACHADA OESTE) CONFORME NECESSIDADE DA FACHADA PERMITINDO VISUAL SEM OBSTRUÇÃO NO PERIODO INVERSO      07 PERSIANA HORIZONTAL MÓVEL SOB O PERGOLADO PERMITE FLEXIBILIDADE AO ESPAÇO E BARRA A INCIDENDÊNCIA DO SOL DIRETO NAS ÁREAS INTERNAS     08 PAINÉIS EM 
MADEIRA CERTIFICADA COM ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO ACÚSTICO E TÉRMICO DA EDIFICAÇÃO       

Na cobertura e na fachada oeste onde ocorrem os maiores ganhos térmicos da 
edificação foram especificados materiais e sombreamento de forma a obter 
um desempenho adequado e garantir menor ganho térmico na edificação. 
Para isto o sombreamento foi calculado considerando as necessidades 
conforme cada fachada.
Os elementos transparentes da edificação também são um dos que apresen-
tam uma maior transmissividade da energia solar ao interior da edificação, o 
que não é favorável no Verão e uma das maiores perdas de calor, o que não é 
favorável no Inverno. Ao mesmo tempo são os elementos que permitem um 
ganho solar passivo no Inverno e o contato visual com a paisagem externa 
permitindo o acesso da iluminação natural. Contudo devem ser evitados ofus-
camentos em espaços comerciais conforme o uso. Para isto foram pensadas 
estratégias no conjunto janela/sombreamento, como elementos flexíveis que 
permitem adaptação as diversas mudanças do clima ao longo do ano e o 
desfrute de visuais em determinadas horas do dia e da iluminacao natural 
durante o dia, para o que em alguns casos foram pensados o uso de elemen-
tos externos móveis. A especificação de pergolados e beirais especificados 
no projeto apresentam um ótimo grau de sombreamento, considerando cada 
orientação de forma a permitir barrar o sol no Verão e o aceso ao mesmo em 
horas adequadas no Inverno nos ambientes em que isto foi considerado dese-
javel sem comprometer a iluminação natural. 

Análise de insolação Restaurante

RESTAURANTE

A edificação que alberga a escola de vela considerou um maior contato visual 
com o mar com possibilidade de proteção da radiação solar direta nas horas da 
manhã através de elementos móveis difusores. Aberturas zenitais permitem alter-
nativas diferenciadas de iluminação natural com controle do ganho solar e possi-
bilitam ventilação cruzada nos ambientes quando necessário proporcionando 
maior conforto aos usuários.

A edificação também foi pensada para albergar aulas de educação ambiental que 
venham ser disponibilizadas para os usuários e pessoal da marina considerando 
uma maior difusão dos conceitos de sustentabilidade.

09

    09 CAPTAÇAO DE ÁGUA DA CHUVA NA EDIFICAÇAO PARA USOS NAO POTÁVEIS
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Análise quiosques Apoio Parque  

Vista do parque – sombras ao longo do dia 

Vista do parque – sombras ao longo do dia Vista do Mar – sombras ao longo do dia 

circulação protegida 

Elementos de 50cm 
para proteção do sol 

da tarde brises/persianas/elementos 
móveis 

Solstício inverno – 21 Junho 

Máscara sombreamento Fachada 
Noroeste quiosques Apoio Parque 

Solstício Verão – 21 Dezembro 

ORIENTAÇAO SOLAR RECOMENDADA

A ARQUITETURA BIOCLIMATICA permite uma maior integração 
com o contexto tirando partido das condições climáticas do local 
e permitindo maior adaptação à mudanças climáticas. Ao menos 
tempo promove menor dependência no consumo de energia no 
ciclo de vida da edificação desde o ponto de vista operacional 
proporcionando igualmente maior conforto ao usuário. Foram 
estas as premissas de desenho que nortearam o desenvolvimen-
to do projeto com relação à eficiência energética, tanto na defini-
ção das estratégias de implantação dos diferentes espaços urba-
nosquanto no desenvolvimento dos projetos arquitetônicos. 
Conforme a NBR 15220-3 (2005) Florianopolis encontra-se na 
zona bioclimática 3, portanto foram consideradas as principais 
estratégias bioclimáticas para esta zona: uso da ventilação natu-
ral associada ao sombreamento para Verão e o uso da massa 
térmica para aquecimento ou da inércia térmica junto ao aqueci-
mento solar passivo para inverno. Estas diretrizes foram conside-
radas para a implementação dos espaços públicos e das edifica-
ções.
Igualmente as edificações buscaram conciliar o atendimento a 
orientação solar mais adequada com um menor impacto na 
paisagem e manutenção de visuais. 
Os espacos criados no Parque permitem acesso ao sol e sombra 
nas diferentes estações. 

No local em que está sendo implantado o projeto é possí-
vel o uso da ventilação natural em boa parte dos meses 
do ano, o que poupa grandes gastos energéticos com 
condicionamento artificial nas edificações e garante um 
maior conforto do usuário nas áreas externas. 
A análise inicial da ventilação no entorno forneceu subsi-
dios para a implantação da proposta. Análises posteriores 
individuais nas edificações propostas buscaram garan-
tir/barrar a ventilação quando considerado necessário. 
Desta forma nas edificações, o projeto buscou alcançar 
uma ventilação cruzada na maioria dos espaços de 
permanência prolongada, de forma que o fluxo atinja o 
nível do usuário para melhorar a sensação de conforto do 
mesmo. Para a efetividade desta estratégia as aberturas 
foram localizadas numa posição favorável aos ventos 
especialmente de Verão da Ilha e quando possível de 
forma a existir uma diferença de pressão entre as 
mesmas, obtido através da diferença de alturas ou tempe-
raturas. Foi tambem considerada a proteção ao vento 
Sul-Sudeste, tanto nas edificações quantos nos espaços 
abertos, por apresentar-se mais no Inverno.

Vento Norte quiosques fachada Noroeste

Vento Norte quiosques fachada Suldeste

Planta baixa Quiosques Apoio Parque - Våos entre as unidades permi-
tem visuais para a paisagem e possibilitam maior ventilação
quando necessária. 

Média diária do total de horas do sol no mês de janeiro  

Média diária do total de horas do sol no mês de junho

Efeito da aplicação de estratégias bioclimáticas
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Edificações mais isoladas com captação de água pluvial direta no telhado e uso de cisternas horizontais 
enterradas 

ÁREA DE CAPTAÇÃO PRINCIPAL NA LAJE DO SUBSOLO E NAS COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS 

CISTERNA 

USO RACIONAL DA ÁGUA USO DE ENERGIA RENOVÁVEL 

LOCALIZAÇÃO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS NO PROJETO 
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Radiação Solar Diária 

Radiação solar diária em kWh/m2 para o local considerando o Norte 
e inclinação de 3 graus.  

Além de minimizar o consumo com o desempenho das edificações foi buscado a geração de energia 
renovável no local para atender parte dos usos necessários do Parque e Marina. Desta forma está sendo 
considerado um total de 558 módulos de 310Wp com potência instalada de 172,98 kWp que geram em 
média 220.980 kWh/ano. Os módulos fotovoltaicos estão integrados nas edificações de forma a garantir 
um ótimo desempenho e minimizar o seu impacto na paisagem. Está sendo estimada uma possível eco-
nomia em torno de 20-25% do consumo de energia elétrica com o uso do sistema proposto. 
Para os banheiros e demais dependências de uso comum da Marina que precisem de água quente é 
previsto o uso de energia renovável. 

Com relação ao uso racional de água foram propostas estratégias 
visando a redução do uso de água potável. 
 
Paisagismo sem água potável:
O paisagismo especificado considerou espécies nativas e sem 
necessidade de irrigação. Com isto está sendo reduzida em 100% a 
quantidade de água potável usada em irrigação. 
Uso de água pluvial
As lajes tanto do subsolo quanto das principais edificações estão 
adotando sistema de coleta de água de chuva. Para tal fim, foi locada 
no subsolo uma cisterna de aproximadamente 200 mil litros que 
ajuda a cobrir as necessidades de uso de água não potável como 
limpeza do subsolo e das embarcações. Foi estimada uma econo-
mia ao redor de 70% das necessidades de usos não potáveis o que 
pode gerar economia de água potável em torno de 22%. 
Redução do uso de água:
Além do uso de água pluvial, considerou-se no projeto a adoção de 
outras medidas para redução do consumo de água potável com rela-
ção ao cálculo base para a edificação para o que estão sendo adota-
dos no emprrendimento equipamentos de baixo consumo com rela-
ção às bacias sanitárias, mictórios, chuveiros e torneiras.

A idéia foi promover a máxima infiltração possível e o máximo de 
captação de água da chuva possível para garantir um bom siste-
ma de drenagem mantendo o encaminhamento natural das 
águas. Para isto o grande espelho de água proposto contribui 
para este fim, além de proporcionar uma grande área de lazer em 
contato com o Mar. No Parque os materiais usados são na sua 
maioria permeáveis, considerando grandes área de vegetação, 
grama e pisos permeáveis quando adequado ao uso. Igualmente 
foi considerado este conceito nas áreas construídas. Desta forma 
a maior parte das lajes da cobertura ajudam neste sentido por 
terem sido consideradas como teto jardim com captação de água 
pluvial.
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ESTRUTURAS MODULA-
RES PROPICIAM MENOR 
DESPERDICIO DE RESÍDU-
OS. 

TELHADOS COM VEGETA-
ÇÃO. REDUÇÃO DO 
EFEITO DE ILHA DE CALOR 
E RETARDO NO ESCOA-
MENTO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS.

USO DE MADEIRA/MATE-
RIAL RENOVÁVEL EM 
ALGUMAS EDIFICAÇOES 
DE APOIO.

MATERIAIS NAS ÁREAS 
EXTERNAS PROPICIAM 
ALTA DURABILIDADE COM 
BAIXA MANUTENÇAO. 

CONJUNTO DO 
VIDRO/ELEMENTOS DE 
PROTEÇÃO QUE PROPI-
CIAM UM ADEQUADO 
DESEMPENHO TÉRMICO E  
TRANSMISSAO LUMINO-
SANO INTERIOR DOS 
AMBIENTES 

PAREDES VEGETADAS NAS 
FACHADAS LESTE E OESTE – 
ELEMENTOS NATURAIS QUE 
AJUDAM NA TERMOREGU-
LAÇÃO NO INTERIIOR E 
EXTERIOR

Através dos materiais usados pode-se ter um maior ou menor impacto ambiental. A análise do ciclo 
de vida é uma ferramenta que permite a seleção de materiais com menor impacto em diversas cate-
gorias, entretanto a base de dados nacionais ainda é escassa. Contudo a aplicação deste conceito 
é possível para a seleção de materiais e fornecedores. Portanto, os materiais para o projeto foram 
selecionados com relação ao desempenho, funcionalidade, baixa manutenção, longa vida útil, 
manufatura regional e quando disponível baixa emissão e energia incorporada. 

Uso de madeira certificada ou de fontes sustentáveis:
As madeiras especificadas no projeto consideraram caracteristicas de baixa manutenção, durabili-
dade, manejo adequado dos recursos e que não incorporassem elementos potencialmente nocivos 
a saúde. Para tanto os elementos em madeira apresentam certificação pelo selo FSC e sistema Cer-
flor, podendo ser usados também elementos de madeira composta com conteúdo reciclado. O uso 
da madeira está presente em componentes como decks, pérgolas, pisos e alguns fechamentos das 
edificações.

Os sistemas construtivos especificados para as diferentes edificações seguem critérios de modula-
ção para um melhor aproveitamento do material e menor geração de resíduos. Ao igual foi pensado 
na reutilização/desmontagem quando necessário, para o que, o uso dos materiais nos projetos 
respondeu a premissas de maior ou menor permanência/mobilidade dentro do projeto. 
Questões de desempenho térmico também foram relevantes e quando do uso de materiais com 
maior energia incorporada foram consideradas em função da sua alta vida útil e baixa manutenção. 

Armazenagem e coleta de recicláveis:
Foram criados no Parque locais para armazenagem e coleta de recicláveis tanto no espaço com 
acesso do público quanto para gerenciamento posterior pela Marina. No acesso ao público são 
disponibilizados espaços para coleta de resíduos e reciclávies devidamente sinalizados e em quan-
tidade adequada ao porte do projeto. Por outro lado foi incorporada, uma central de gerenciamento 
de residuos que prevê o tratamento dos resíduos de forma adequada.

Redução do efeito de ilha de calor:
Com relação à redução do efeito de ilha de calor foram consideradas duas abordagens. 
Os materiais da pavimentação dos passeios externos têm na sua maioria uma alta refletividade solar 
e/ou usam pavimentação de grade aberta que permite permeabilidade. Igualmente os passeios 
externos encontram-se na sua grande maioria sombreados com paisagismo. 

Outra das formas de conter/reduzir o efeito de ilha de calor foi através das coberturas das edifica-
ções. Para isto, os materiais usados para acabamento nas coberturas tem baixa absortância solar 
e/ou está sendo usado cobertura vegetada. As coberturas vegetadas são eficazes no clima de Floria-
nópolis para reduzir a condução do calor através do telhado, dando maior conforto térmico ao criar 
um micro clima que garante a evapotranspiração. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE MATERIAIS

Redução no consumo de: 
 Água; matéria-prima; energia; emissões;
Menor geração de resíduos;
Aspectos socioeconômicos;
Fornecedores com certificações ambientais;
Modulação; 
Armazenagem e coleta de recicláveis; 
Gerenciamento de resíduos na construção e 
operação; 
Materiais locais/Regionais, manufaturados 
regionalmente

USO DE MADEIRA EM 
ELEMENTOS/COMPO-
NENTES DAS ENVOLTÓ-
RIAS NAS EDIFICAÇOES

CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA O USO DA MADEIRIA – 
FONTES CERTIFICADAS

MATERIAIS COM MAIOR 
EXPOSIÇAO SOLAR TEM 
ACABAMENTOS COM 
ABSORTÂNCIA SOLAR 
MAIS BAIXA.
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Figura 1: Localização da área de estudo

INSTALAÇÕES E OBRAS MARÍTIMAS

Neste documento são apresentados os resultados do dimensionamento conceitual de
dragagem/derrocagem e das estruturas de proteção contra incidência de ondas (i.e.,
quebra-mar), referentes ao projeto de implantação da marina do Parque Beira-Mar,
localizado na orla da Avenida Beira-Mar Norte em Florianópolis, SC.

Para atingir estes objetivos, a CB&I foi contratada para execução de levantamentos de
campo e elaboração de estudos/projetos de engenharia, as quais seguem:

 Realização de levantamentos batimétrico, geofísico e geotécnico;

 Desenvolvimento de layout conceitual de engenharia para o canal de navegação
seguindo as normas vigentes da PIANC (

) e Marinha do Brasil;

 Desenvolvimento de projeto conceitual de dragagem e derrocagem;

 Desenvolvimento de projeto conceitual do quebra-mar da marina Beira-Mar.

1.0      ÁREA DE ESTUDO

A Ilha de Santa Catarina, que tem por limites as coordenadas geográficas de 27º22'49” e
27º50'10” de latitude sul e 48º21'37” e 48º34'49” de longitude oeste, é individualizada do
continente pela Baía de Florianópolis, denominadas baías Sul e Norte. O projeto da marina
estudada situa-se na Baía Norte, na área popularmente conhecida como Beira Mar Norte
(Figura 1).

O clima local é classificado em subtropical mesotérmico úmido, com verões quentes e
invernos amenos, apresentando temperatura média anual de 20,4ºC. A atual ilha de Santa
Catarina resulta da interligação de um grande número de morros que correspondem aos
topos de blocos mais elevados, separados do continente e entre si por fossas tectônicas
hoje preenchidas, parcial ou totalmente, por sedimentação quaternária.

1.1 Descrição geral do projeto

O projeto da Marina é destinado à atracação de embarcações de pequeno e médio porte,
além de possuir estacionamento e áreas recreativas. Seu acesso marítimo se dá pela Baía
Norte, e seu acesso terrestre através da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
popularmente conhecida com Av. Beira Mar Norte. O projeto fica localizado entre o aterro
da Praça Sesquicentenário e Praça de Portugal.

Foi destinada à Marina uma área de aproximadamente 170.000 m², contemplando píeres
com fingers de embarque e desembarque. A marina possui canal de navegação de 33 m de
largura para acesso a baia norte.

Os quebra-mares são dimensionados com o objetivo de reduzir a ação das correntes e
ondas marítimas nas embarcações atracadas.

Figura 2: Lay out geral das estrututras da marina

2.0        CRITÉRIOS DE PROJETO

2.1 GENERALIDADES

De maneira geral, a CB&I atentará para os seguintes objetivos principais relativos ao
projeto:

 Respeito ao meio ambiente e à sociedade;
 Convivência harmoniosa com empresas vizinhas;
 Minimização dos custos de implantação e operação;
 Boa competitividade em relação a instalações similares em operação ou em
implantação;

 Priorização dos aspectos de segurança e saúde pessoal e preservação ambiental;
 Uso de tecnologias e métodos de eficiência comprovada.

2.2 SISTEMA DE UNIDADES

Será adotado o Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto quando a tradição de uso
e/ou disponibilidade de mercado tenha consagrado o uso de outras unidades.

2.3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto desenvolvido considera as estruturas de proteção contra a incidência de ondas
(quebra-mares), dragagem do canal de acesso e demais áreas de navegação/atracação,
cais de atracação ao longo do eixo longitudinal da área interna da marina, e aterro das
áreas de circulação, estacionamento e praias adjacentes aos quebra-mares.

2.4 REFERÊNCIAS TOPOGRÁFICAS

 A referência de nível adotada é o zero hidrográfico da DHN;
 As coordenadas adotadas serão as UTM, sistema WGS 84;
 O topo da área de estacionamento estará na elevação: +3,00 m;
 O topo das áreas de praia adjacentes aos quebra-mares estará na elevação: +2,00

m;
 Para avaliação conceitual de alternativas, são consideradas duas cotas de dragagem,
na elevação -2,5 m e -3,0 m DHN.

2.5 MARÉs

De acordo com informações publicadas no Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras
pela FEMAR (Figura 3), variação máxima de marés astronômicas na região da Marina é de
aproximadamente 1 metro, sendo caracterizada por um regime semi-diurno de variação
(i.e., período de aproximadamente 12 horas). O nível médio do mar situa-se 0,63 m acima
do NR, a média das preamares superiores (MHHW - ) em 1,15 m
acima do NR, e a média das baixa-mares inferiores (MLLW - ) em
0,12 m acima do NR.

2.6 CORRENTES

Em relação às correntes longitudinais à costa, considera-se um valor máximo de
velocidade de correntes de 1 m/s para a condição atual, estimado com base em estudos
conduzidos pela CB&I previamente para a mesma região. Assume-se que as estruturas
propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um acréscimo máximo de
50% (1,5 m/s).

2.7 ONDAS

O regime de ondas na região da marina é relacionado à ação de ventos locais ao longo da
baía norte, sendo caracterizado por ondas com alturas e períodos relativamente baixos.

A condição de onda de projeto possuí Hs = 0,8m e Tp = 3,6 s, gerada no interior da Baía
Norte durante a ocorrência de ventos de magnitude extrema provenientes do quadrante
norte (Hs= altura significativa da onda; Tp= período de pico).

Figura 3: Ficha maregráfica da FEMAR - Florianópolis (Porto), SC.

2.8 EMBARCAÇÃO DE PROJETO

Foi adotada como embarcação tipo para dimensionamento do canal de acesso e área
interna do projeto da marina a lancha Schaefer 800, da fabricante Schaefer Yachts.

Figura 4: embarcação tipo de projeto: Lancha Shaefer 800 da Schaefer Yachts (fonte Schaefer Yachts)

A seguir são apresentadas as dimensões da embarcação tipo, as quais subsidiaram o
dimensionamento do canal de navegação:

 Comprimento total 24,90 m;

 Comprimento de casco 23,93 m;

 Boca máxima 6,00 m;

 Calado (máx. incluindo hélices) 1,65 m;

 Motorização 3 x IPS 1200;

 Capacidade de combustível 4700 l;

 Deslocamento aproximado 50 t.

Figura 5: Localização dos dados batimétricos levantados em relação à área de projeto Figura 6: Localização dos dados sísmicos levantados em relação à área de projeto

3.0 DADOS BATIMÉTRICOS E SÍSMICOS

Os dados batimétricos e sísmicos utilizados no desenvolvimento do projeto de engenharia
são referentes aos levantamentos hidrográfico e geofísico realizados pela CB&I em agosto
de 2014. Na Figura 5 e Figura 6, são apresentados os dados coletados e a abrangência dos
mesmos em relação à área ocupada pelo projeto da marina. Conforme apresentado no item
anterior, em áreas com ausência de dados na região oeste do projeto da marina foram
utilizados dados de cartas náuticas e assumido que o material consolidado se encontra em
contas suficientemente baixas de modo a não interferir no projeto. Essas premissas devem
ser verificadas em fases de detalhamento do projeto.

O critério adotado para dimensionamento (PIANC) considera que, em se tratando de canal
de duas vias, seja adotado 0,5*boca em cada margem, 1,5*boca para cada via, e
adicionais 1,5*boca entre a via de entrada e saída, resultando em um canal com 33 metros
de largura (5,5*boca).

2.10 PREMISSAS ADICIONAIS ADOTADAS

 A densidade do material rochoso utilizado no dimensionamento dos quebra-mares é
ρ=2,65 t/m3

 As características geotécnicas do subsolo são suficientes para suportar as cargas
associadas ao quebra-mar, garantindo estabilidade dos taludes e recalques
relativamente baixos.

 Em áreas não cobertas pelos levantamentos batimétricos utilizaram-se dados de
cartas náuticas publicadas pela Marinha do Brasil, as quais apresentam
detalhamento relativamente pobre na região estudada.

 Em áreas não cobertas pelos levantamentos sísmicos assume-se que os substratos
consolidados situam-se em cotas suficientemente baixas para que os volumes de
dragagem correspondam a apenas material não-consolidado (i.e., sedimentos).

 A vida útil considerada para elementos constituintes do projeto marítimo é de 50
anos.

 Todo o processamento e obtenção dos resultados dos quantitativos de volume do
projeto foram realizados através do uso do  AutoCAD Civil 3D. Este software
permite a realização de comparações entre diferentes superfícies projetadas, assim
como a confecção automática de seções transversais ao longo de trechos,
fornecendo quantitativos de volumes de corte e preenchimento;

2.9 LARGURA DO CANAL DE ACESSO

O dimensionamento da largura do canal de acesso foi realizado com base na dimensão da
boca da embarcação tipo, considerando um canal de duas vias (entrada e saída de
embarcações em simultâneo).

4.0     DIMENSIONAMENTO DO QUEBRA-MAR

4.1 Armadura

Seguindo as equações de Van der Meer (1988), o dimensionamento do material da
armadura exposto a ondas é dado por:

A transição entre plunging waves e surging waves pode ser calculada usando o valor critico
do número de Irribarren:

Onde:
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4.2 PÉ DO TALUDE

Em uma profundidade de aproximadamente uma altura de onda abaixo do nível da água
associado à condição de projeto os efeitos da ação de ondas são limitados. Desta forma,
não é necessário estender a camada de armadura ao longo de toda a profundidade até o
leito do mar, porém uma estrutura de pé do talude deve ser dimensionada para suportar a
camada de armadura. O pé posicionado em cotas mais elevadas significa economia de
material da armadura.

A estabilidade do material empregado na construção do pé do talude deve ser verificada.
Duas equações são utilizadas neste dimensionamento, as quais assumem que o pé do
talude não é muito profundo (i.e., profundidade do pé < 2∙Hs):

Os valores de dn50 crítico do material do pé do talude determinado pelas duas fórmulas
são 0,23 m e 0,22 m.

4.3 CAMADA SUPERIOR ALÉM DO PÉ DO TALUDE

Conforme discutido no item anterior, a camada de armadura é restrita aos primeiros metros
de profundidade. O material da camada superior abaixo das cotas do pé do talude é
dimensionado com base nos efeitos das correntes locais (e.g., correntes de marés) e da
velocidade orbital de ondas.

Para o dimensionamento associado às correntes longitudinais considera-se um valor
máximo de velocidade de correntes de 1 m/s para a condição atual, estimado com base
em estudos conduzidos pela CB&I previamente para a mesma região. Assume-se que as
estruturas propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um acréscimo
máximo de 50% (1,5 m/s).

A equação de Shields é empregada no cálculo do diâmetro crítico:

Iterativamente obtém-se o diâmetro requerido d=0,11m para garantir estabilidade do
material às correntes longitudinais à costa.

A estabilidade do material devido à velocidade orbital das ondas é calculada utilizando a
fórmula de Shields e a tensão de cisalhamento associada a ondas na profundidade de 1,7
m (base do pé do talude):

Calculando iterativamente obtém-se d=0,17 m (13 kg).

4.4 PRIMEIRA SOB-CAMADA (UNDER-LAYER)

O objetivo da primeira sob-camada é evitar perda de material interno (núcleo) através da
armadura do quebra-mar e consequente desestruturação das camadas projetadas. Dessa
forma a camada em análise possui função de filtro contra erosão, sendo requerida uma
razão de peso entre camadas subsequentes na ordem de 1/10.

Dessa forma as dimensões do material da primeira sob-camada deve ser superior a W50 ≈
115/10 = 11,5 kg  e  dn50 ≈ 0,16 m, com razoável grau de selecionamento (d85/d15 <
2,5).

4.5 ALTURA DA CRISTA DO QUEBRA-MAR

A altura da crista do quebra-mar é definida com base na altura do . Os volumes
médios de galgamento são reduzidos, inclusive para alturas de crista relativamente baixas,
em virtude da altura de onda de projeto ser relativamente pequena.

Para o presente estudo, o valor de  excedido por 2% das ondas durante a condição
da onda de projeto segue da seguinte equação:

Obtém-se Ru2% = 1,45 m. Considerando a condição crítica de ocorrência da onda de
projeto durante a máxima preamar (1,15 m DHN), a crista do quebra-mar deve ser
construída na cota 2,60 m DHN para que o  se restrinja ao talude externo do
quebra-mar.

4.6 SEÇÃO-TIPO DO QUEBRA-MAR

As dimensões do quebra-mar são definidas levando em consideração requisitos
construtivos e buscando redução de custos de implantação. O núcleo do quebra-mar
corresponde à maior fração de material, sendo constituído de material de preenchimento
de baixo custo; neste caso rocha pouco selecionada (1 - 300 kg, ' ). Os taludes
correspondem ao ângulo de equilíbrio natural do material considerado, o que facilita a
construção das camadas e reduz o volume de material necessário.

O material da sob-camada ( ) é composto de rocha razoavelmente graduada com
diâmetro nominal superior a 0,17 m (W50>13 kg). Essas definições atendem o
dimensionamento para função de filtro e os requisitos para estabilidade do material nas
cotas inferiores ao pé do talude, onde a camada se torna mais espessa e fica diretamente
exposta à ação de correntes e ondas.

A espessura da sob-camada na faixa de talude acima da cota -1,70 m é de 0,5 m, que
garante o cumprimento de sua função levando em conta as margens de tolerância
construtiva. Ao longo da crista do quebra-mar a espessura da camada é menor (2∙dn50),
visto que nesta área as incertezas construtivas são inferiores. Em locais com profundidades
que excedem 1,70 m, a sob-camada forma a base do pé do talude, tornando-se mais
espessa e tendo uma dimensão horizontal de aproximadamente 3 m.

A armadura do quebra-mar, também chamada de carapaça, possuí material de maior
gradação (~115 kg) e cobre os taludes expostos a ondas, garantindo estabilidade da
estrutura e a integridade das camadas inferiores compostas de material mais leve. O pé do
talude é projetado com o mesmo material da armadura, o que garante sua estabilidade
conforme os cálculos apresentados no item 4.3. A espessura da armadura do quebra-mar é
de 0,70 m, que corresponde a (2∙dn50). A largura horizontal da crista do pé do talude é de
aproximadamente 1 m (3∙dn50), e da crista superior da armadura de 0,70 m (2∙dn50).
Essas dimensões garantem exequibilidade e o desempenho das funções estruturais.

Figura 7: Exemplo visual de quebra-mar e enrocamento (Fonte http://divers-marine.com.).

Figura 8: Seção típica do quebra-mar (dimensões em metro).

4.7 CÁLCULO DE VOLUMES

Os volumes dos diferentes materiais considerados na construção do quebra-mar foram
calculados utilizando o software AutoCAD Civil 3D, considerando seções transversais a
cada 5 metros. Conforme indicado na Figura 10, seções do quebra-mar localizadas em
áreas mais rasas requerem quantidades relativamente menores de pedra.

Figura 10: Relação entre profundidade local e volume de material por metro longitudinal do quebra-mar

Os volumes totais (i.e., integrados ao longo da estrutura) dos diferentes materiais que
compõem os quebra-mares e enrocamento são apresentados a seguir:

5.0 DERROCAMENTO E DRAGAGEM

5.1 DERROCAMENTO

Os dados utilizados para o dimensionamento e cálculo de volumes de dragagem e
derrocagem foram provenientes dos levantamentos batimétrico e geofísico realizados em
agosto de 2014.

Com base nos dados sísmicos levantados na área em que se localiza o projeto da marina,
o volume de material a ser derrocado é nulo. No entanto, a possibilidade de existência de
material consolidado acima as cotas de projeto não pode ser descartada, uma vez que
alguns refletores foram identificados e que o espaçamento entre as linhas de sondagem
realizadas é relativamente grande. Assim, recomenda-se que em etapas posteriores do
estudo seja realizado um levantamento geofísico com maior detalhamento na área de
projeto.

5.2 DRAGAGEM

Conforme citado no item anterior, uma vez que não foi possível a determinação da
presença de material consolidado na cota de projeto, para fins de obtenção dos volumes
de dragagem a partir do levantamento batimétrico, considerou-se o fundo composto
apenas por material não consolidado.

Tendo em vista a dimensão da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas áreas
adjacentes a marina, recomenda-se o uso de uma draga de sucção e recalque (Figura 11),
para despejo do material dragado diretamente na área de construção do aterro através de
tubulação acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e dispensando a
necessidade de mapeamento e licenciamento de área de bota-fora.

Figura 11: Exemplo de draga de sucção e recalque comumente utilizada em obras de porte similar

6.0 ATERRO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO

Foi estimado o volume de aterro associado à área onde se localiza o projeto de
estacionamento.
Os dados utilizados para a estimativa de volume de aterro são provenientes de um
levantamento topográfico fornecido pelo cliente.

A cota de projeto do aterro do estacionamento foi adotada como sendo a mesma do
calçamento (3,00 m DHN), já para as praias adjacentes, a cota de projeto visou o encontro
com a linha de berma já existente (2,00 m DHN). Para o aterro da área de estacionamento
considerou-se um talude de 1V:3H na face voltada à área interna da marina. Na praia foi
considerado talude de construção de 1V:3H na face de frente para o mar.

A seguir na Tabela 3, são apresentados os quantitativos obtidos nos cálculos de volume de
aterro:

7.0      CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise dos dados disponíveis e dos resultados obtidos, e tendo em vista futuras
etapas de projeto, recomendamos que sejam realizados novos estudos de forma a
viabilizar o refinamento do mesmo, garantindo quantitativos mais fidedignos. Entre os
quais:

 Levantamento topo-batimétrico em toda a área de terra e interface terra/água afetada
direta ou indiretamente pelo projeto, para estimativa apropriada de volume de aterro
do estacionamento e recomposição das praias adjacentes;

 Levantamento batimétrico refinado em toda a área de projeto e canal de acesso, para
refinamento dos volumes de dragagem e localização do canal de acesso;

 Levantamento geofísico completo (sísmica de alta resolução, magnetometria e
imageamento do fundo com sonar de varredura lateral), de forma a descartar e/ou
adequar a necessidade de derrocagem na área;

 Levantamento geotécnico, visando a correlação com dados geofísicos e
caracterização sedimentar, recalque e estabilidade no rompimento, de forma a
proporcionar um refinamento nos cálculos dos quebra-mares e subsidio ao projeto
de dragagem;

 Simulação numérica de ondas e correntes como subsídio ao refinamento do projeto
dos quebra-mares;

 Projeto detalhado das áreas de atracação e navegação interiores.

Para as fases de detalhamento do projeto, sugere-se avaliar a possibilidade de
rebaixamento da cota da crista do quebra-mar buscando minimizar a influência da estrutura
na paisagem. Além disso, a capacidade de circulação e renovação da água no interior da
marina deve ser avaliada com o intuito de evitar estagnação e deterioração da qualidade
ambiental. Como alternativa alguns tubulões de concreto podem ser posicionados ao longo
da seção leste da estrutura, oposta ao canal de acesso (Figura 12). Recomenda-se
determinar a quantidade e posicionamento das tubulações utilizando modelagem numérica
hidrodinâmica e de qualidade de água, sendo comparada a taxa de renovação do volume
d'água do interior da marina para diferentes configurações do sistema de circulação.

Figura 12: Lay out de tubulação cruzando o quebra-mar para aumentar a circulação d'água no interior da marina
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A cota da crista do quebra-mar é de 2,6 m, a qual restringe o volume de  ao talude
externo da estrutura e permite o uso de material mais leve no talude interno. Uma seção
típica do quebra-mar é apresentada na Figura 8.

      QUEBRA-MAR
(camadas de material)

CAMADA MATERIAL VOLUME (m3)
armadura pedra marroada 9.000

filtro pedra 4 14.000
núcleo cascalho 50.000

      ENROCAMENTO
  (camadas de material)

CAMADA MATERIAL VOLUME (m3)
filtro pedra 4
núcleo cascalho

4.200
14.000

TOTAL 73.000

TOTAL 18.200

O Cenário adotado para o cálculo de volume de dragagem (Tabela 2) considera: o canal de
navegação e a região onde se localizam embarcações da marina, na cota -3,00 metros
(DHN).

Adotou-se talude na proporção 1V:3H nas áreas dragadas.

              DRAGAGEM
(canal de acesso e área interna)

PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m3)
220.700,00-3,00

Tabela 2: Quantitativos de volume de dragagem do canal de acesso e área interna

                    ATERRO
(estacionamento e praia adjacente)

ÁREA ELEVAÇÃO (m) VOLUME (m3)
estacionamento 2,50/3,60 200.000

praia a leste 20.0002,00/1,00

Tabela 1: Quantitativos de volume de material para a construção dos quebra-mares e enrocamento

Tabela 3: Quantitativos de volume de aterro para a área de estacionamento e praias adjacentes

Conforme recomendado na seção anterior (item 5.0 do relatório), considera-se que o
material proveniente da dragagem possui qualidade aceitável para ser reaproveitado na
construção do aterro. No entanto, será necessária aquisição de material adicional para
complementação do aterro (80.000 m³), assim como do material para recomposição da
praia na região leste do empreendimento (20.000 m³).

              LEGENDA

  ARMADURA: W50=115 Kg

FILTRO: W50 = 13 Kg

NÚCLEO: 1Kg<W<300Kg

VOLUMES DE ROCHA (m3)
ARMADURA 8.000

   NÚCLEO 43.000

    TOTAL 63.000

    FILTRO 12.000
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA ONDAS
PIANC - CRITERIA FOR MOVEMENTS OF

MOORED SHIPS IN HARBOURS

ATUAL

CONDIÇÃO 1 - VEL. DO VENTO: 19m/s, DIR.: 225 GRAUS

QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO

CONDIÇÃO 2 - VEL. DO VENTO: 17m/s, DIR.: 247,5 GRAUS

ATUAL QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO

CONDIÇÃO 3 - VEL. DO VENTO: 17m/s, DIR.: 270 GRAUS

ATUAL QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO

CONDIÇÃO 4 - VEL. DO VENTO: 15m/s, DIR.: 292,5 GRAUS

ATUAL QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO

CONDIÇÃO 5 - VEL. DO VENTO: 13m/s, DIR.: 315 GRAUS

ATUAL QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO

CONDIÇÃO 6 - VEL. DO VENTO: 15m/s, DIR.: 337,5 GRAUS

ATUAL QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO

CONDIÇÃO 7 - VEL. DO VENTO: 13m/s, DIR.: 0 GRAUS

ATUAL QUEBRA-MAR ABERTO QUEBRA-MAR FECHADO
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OBS.: OS VALORES ACIMA FORAM LEVANTADOS A PARTIR DO ESTUDO PRELIMINAR, PODENDO PORTANTO, SOFRER ALTERAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS.
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FICHA TECNICA DA EQUIPE

ARK7 ARQUITETOS ASSOCIADOS

EQUIPE:

ARQ. ADRIANO KREMER
ARQ. GIOVANI BONETTI
ARQ. LEANDRO ROTOLO
ARQ. MARCOS JOBIM
ARQ. SILVANA CARLEVARO

COLABORADORES:

ARQ. KAILA BISSOLOTTI
ARQ. MIGUEL DOLNY
ARQ. PEDRO BAZZO
ESTAGIÁRIO THIERRY PETRIS

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
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PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

JA8 ARQUITETURA E PAISAGEM

EQUIPE:

ARQ. JULIANA CASTRO
ARQ. ALINE BUSS
ARQ. ADRIANO MIRANDA
ESTAGIÁRIA NATALIA TONIN
ESTAGIÁRIA MARIA JÚLIA GOULART
ESTAGIÁRIO CARLOS CORREA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

2010
REVITALIZAÇÃO PRAÇA CELSO RAMOS (Florianópolis)- Área = 12.458,00m²

2011
PARQUE RIO DO PEIXE (Videira) = 32.438,00m²

2012
PARQUE LINEAR CÓRREGO GRANDE (Florianópolis) - Área = 13.880,00m²
PRAÇA ALBATROZ (Florianópolis) - Área = 6.990,00m²

2013
REVITALIZAÇÃO CABECEIRA INSULAR DA PONTE HERCÍLIO LUZ (Florianópolis)
Área = 3.020,00m²

DESENHO URBANO PREVENDO A INSERÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS,
CICLOVIAS, PAVIMENTAÇÃO, ARBORAIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS SEGUINTES VIAS:
RUA DA UNIVERSIDADE (PASSEIO PEDRA BRANCA), RUA PORTINARI, RUA DA PEDRA,
RUA SÃO FRANCISCO, RUA PORTOBELO, RUA CRICIUMA, RUA JAIR HAMMS, RUA DA
PRAÇA E AVENIDA PEDRA BRANCA - Área = 43.000,00m²

PROJETO PAISAGÍSTICO PARA AVENIDA PEDRA BRANCA (PASSEIO PEDRA BRANCA),
RUA PORTINARI, RUA DA PEDRA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA PORTOBELO, RUA
CRICIUMA, RUA JAIR HAMMS, RUA DA PRAÇA - Área = 33.726,00m²

PRAÇA PRINCIPAL PEDRA BRANCA (Palhoça) Área = 4.690,00m²

2014
PROJETO PAISAGÍSTICO E DESENHO URBANO PARA RUA FELIPE SCHIMIDT (ENTRE RUA
ÁLVARO DE CARVALHO E LIMITE SUPERIOR DO PARQUE DA LUZ) - Área = 17.000,00m²

2015
PROJETO PAISAGÍSTICO PRAÇA BEIRA MAR SÃO JOSÉ (São José) - Área = 5.640,00m²
REVITALIZAÇÃO DA RUA BOCAIUVA ATRAVÉS DE DESENHO URBANO PREVENDO A
INSERÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS ACESSÍVEIS, PAVIMENTAÇÃO, ARBORIZAÇÃO,
MOBILIÁRIO E ILUMINAÇÃO - Área = 10.500,00m²

PROJETO ÁREA MOLHADA

LINDLEY BR - SOLUÇÕES PORTUÁRIAS, LTDA. - GRUPO LINDLEY

EQUIPE:

ENG LUÍS VASCONCELOS DIAS
ENG PATRICK LINDLEY
ENG ANDREW WHEELER
PEDRO SIMÕES

COLABORADORES:

ENG BERNARDO SANTOS
ENG NUNO LOPES

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

2016
MARINA DA GLÓRIA - BR MARINAS - RJ BRASIL - 80.000 m2

2015
MARINA ITAJAÍ - PORTO DE ITAJAÍ - SC BRASIL - 36.000,00 m2

2014
MARINA RIBEIRA - BR MARINAS - RJ BRASIL - 17.300,00 m2

2013
MARINA BRACUHY - BR MARINAS - RJ BRASIL - 4.800,00 m2

2009
MARINA PARQUE DAS NAÇÕES - PARQUE EXPO - LISBOA PORTUGAL - 75.135,00 m2

2007
MARINA DE TRÓIA - SONAE - TRÓIA PORTUGAL - 25.000,00 m2

2005
PORTO DE RECREIO DE OEIRAS - OEIRASVIVA, OEIRAS - PORTUGAL -  30.254,00 m2

2004
PORTO DE RECREIO DA CALHETA - PONTA DO OESTE, ILHA DA MADEIRA - 27.000,00 m2

2002
MARINA QUINTA DO LORDE - QUINTA DO LORDE, ILHA DA MADEIRA - 26.150,00 m2

MARINA DE OLHÃO - IPTM, OLHÃO - PORTUGAL - 65.000,00 m2

ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA ESTUDOS AMBIENTAIS

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI

EQUIPE:

BIÓLOGO EMERÍLSON GIL EMERIM
ENG. SANITARISTA E AMBIENTAL SABRINA MAESTRI
ENG. AMBIENTAL PHILLIPPI KOEHRIG
BIÓLOGA PATRÍCIA MONTEIRO

COLABORADORES:

GEÓGRAFO LUIZ FELIPE MARTINS PEREIRA
ESTAGIÁRIA CAROLINA XAVIER FERREIRA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DA
HABITASUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS, LOCALIZADO EM JURERÊ
INTERNACIONAL, FLORIANÓPOLIS/SC - 2010/2014;

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENIDMENTO DENOMINADO RECANTOS DA ARMAÇÃO, LOCALIZADO EM
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC - 2012/2013;

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE COM
OBJETIVOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL EM PALHOÇA/SC -
2012/2015;

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DOS
PARQUES EÓLICOS DA PROPART PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, LOCALIZADO EM
LAGUNA/SC - 2011;

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DO
EMPREENDIMENTO ECO OLHÉUS INCORPORADORA, LOCALIZADO EM GOVERNADOR
CELSO RAMOS/SC - 2011;

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - 2013/2016;

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA CIDADE
AZUL DA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A, LOCALIZADO EM TUBARÃO/SC -
2012/2013;

GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 2011;

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DOS PARQUES EÓLICOS DE ÁGUA DOCE E BOM JARDIM
DA SERRA DA INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A - 2009/2016;

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE ANTENAS LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO CATARINENSE
DO GRUPO RBS - 2012/2015

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS MARINAS ASSOCIADAS AO PROJETO MARINA LEGAL
NA GRANDE FLORIANÓPOLIS - 2011/2013

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO REFERENTE AOS PROCESSOS DE SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NO BAIRRO
INGLESES, FLORIANÓPOLIS/SC - 2015

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ÁREA LOCALIZADA EM SANTO ANTÔNIO DE
LISBOA PARA O COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA - CESUSC -
2016

DUX  ARQUITETURA E ENGENHARIA BIOCLIMÁTICA Ltda.

EQUIPE:

ARQ. MARIA ANDREA TRIANA MONTES - MsC
ENG. OLAVO KUCKER ARANTES - MsC
ARQ. ROGÉRIO VERSAGE - DR
ARQ. POLLYANNA RODRIGUES LIMA

COLABORADORES:

ARQ. RENATA DE VECCHI - DRa

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

CONSULTORIA PARA A CIDADE PEDRA BRANCA - Programa Clima Positivo da Fundação
Clinton 2010 - 2013. Palhoça SC

CONSULTORIA PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL Sede da Softplan, 2012/2013
Projeto do escritório MOS Arquitetos Associados, Florianópolis, SC.

PROPOSTA DE REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE "NOVA DEMANDA", 2011/2012
Parceria com Pentagrama Projetos e Studio Aurea. Local: Santo Antônio dos Lopes, MA -
Brasil - 2011/2012

CONSULTORIA PARA CONCURSO NACIONAL DE ARQUITETURA para Edifício Sede do
Conselho Regional de Administração - CRA, 2011
4º LUGAR. Projeto do escritório Jobim Carlevaro. - Florianópolis, SC. Brasil

PROPOSTA REVITALIZAÇÃO SUSTENTAVEL COMUNIDADE Frei Damião, 2011
Participação em equipe. Palhoça, SC. Brasil

CONSULTORIA PARA CONCURSO NACIONAL DE ARQUITETURA para Edifício Sede do
CREA Paraná, 2009. 
2º LUGAR. Projeto do escritório Jobim Carlevaro. Local: Curitiba, PR. Brasil 

CONSULTORIA NO PROJETO DO CONCURSO SOLAR DECATHLON, 2009
3º LUGAR no concurso de idéias para a Casa do Consórcio Brasil para participação no
Concurso Internacional Solar Decathlon. Participação em equipe.

TORRE SUSTENTÁVEL PARA HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA, 2008   
Projeto vencedor do "HOLCIM AWARDS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION". Prêmio
Bronze - Regional América Latina. Autores: arq. Maria Andrea Triana, eng. Roberto
Lamberts, eng. Marcio Andrade. Projeto: LabEEE/UFSC. Apoio: Cohab SC. Local:
Florianópolis, SC. Brasil

CONSULTORIA PARA PROJETO TIVIT CALL CENTER, 2007
1º LUGAR CATEGORIA GREEN BUILDING no 5º Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa
2007. Projeto do escritório MOS Arquitetos Associados e Ricardo Vasconcellos. Local:
Pedra Branca, Palhoça, SC. Brasil

CONSULTORIA AMBIENTAL no Projeto do CENTRO ADMINISTRATIVO DE FLORIANÓPOLIS.
Projeto do escritório Jobim Carlevaro - 2007

CONSULTORIA PARA PROJETO PRIMAVERA GREEN OFFICE, 2005
1º LUGAR CATEGORIA GREEN BUILDING no "5º Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa
Brasil". Projeto do escritório MOS Arquitetos Associados. Projeto inscrito no processo de
CERTIFICAÇÃO LEED.  Florianópolis, SC. Brasil

CONSULTORIA PARA ETIQUETAGEM DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EM PROJETOS

CONSULTORIA Projeto CETRAGUA. Projeto do escritório Elianne Klenner
Associados. Consultoria em parceria com o escritório Vertes. O projeto obteve a Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Inmetro-Procel no Nível A. Local:
Florianópolis, SC.

CONSULTORIA PROJETO SUNSET CACUPE. Projeto do arq. Rene Goncalves, Construtora
GND. O projeto obteve a ENCE Nível A. Florianópolis, SC;

Projeto SJ1. ATO Projetos, Construtora Sphera Quattro, O projeto obteve a ENCE Nível A;

Projetos Cresol Central Zona Bioclimática 2 e 3, ATO Projetos. Os projetos obtiveram a
ENCE Nível A.

Projeto SUSTAINABLE SOCIAL HOUSING INITIATIVE - SUSHI. Projeto do PNUMA em
parceria com o CBCS. Consultoria na área de energia (2010)

MANUAL SELO CASA AZUL. Capítulos Projeto e Conforto e Eficiência Energética (2010).

2013
PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO DE EVENTOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SC - Área = 90.057,20 m²

PROJETO ARQUITETÔNICO DO BRT (TRANSPORTE RÁPIDO POR ÔNIBUS) DE VITÓRIA
(ESTAÇÕES, PASSARELAS E TERMINAIS) - VITÓRIA/ ES - Área = 90.763,65m²

MENÇÃO HONROSA NO CONCURSO INTERNACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO
ARQUITETÔNICO E DE URBANISMO DA ANTEL ARENA (CONJUNTO DE MÚLTIPLO USO
COMPREENDENDO EDFÍCIOS DE USO ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DE ESPORTE E UM
PARQUE URBANO) - MONTIVIDÉU/ URUGUAI - Área = 63.620,00m²

2012
2º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CAMPUS
CABRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA/ PR - Área = 9.858,00m².

PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO
ARQUITETÔNICO DA SEDE DO CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE - RIO DE JANEIRO/ RJ -  Área
= 8.290,00m²

2011
PROJETO DESTAQUE NA 9ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE SÃO PAULO
COM O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
CHAPECÓ - CHAPECÓ/ SC - Área = 35.470,00 m²

2010:
4º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE FLORIANÓPOLIS -
FLORIANÓPOLIS/ SC - Área = 3.052,27m²

4º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA -
FLORIANÓPOLIS/ SC - Área = 6.565,50m²

2009
PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO EXECUTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - FLORIANÓPOLIS/ SC - Área = 110.588,45m²

2º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
DA SEDE DO CREA/ PR - CURITIBA/ PR - Área = 10.992,75m²

2007
PRÊMIO RECEBIDO EM CONJUNTO COM OUTROS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA DE
FLORIANÓPOLIS NA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE BUENOS AIRES PARA
O PROJETO DA PEDRA BRANCA URBANISMO SUSTENTÁVEL - PALHOÇA/ SC - Área:
41.945,00m²

MENÇÃO HONROSA NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA SEDE DA
FUNDAÇÃO CAPES - BRASÍLIA/ DF - Área = 30.706,08m²

MENÇÃO HONROSA NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO SEBRAE DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE/
MG - Área = 14.492,16m²

2006
3º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
DO CENTRO INTEGRADO DA COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE - PORTO ALEGRE/
RS - Área = 10.768,00m²

2005
3º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTUDO DE SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS/ SC -
Área = 12.800,74m²
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ENGENHARIA PORTUÁRIA E COSTEIRA &
ESTUDOS DE NAVEGAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

MODELAGEM E ANÁLISE ECONÔMICO

CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.

EQUIPE COMERCIAL:

Felipe Sprovieri
Environmental & Infrastructure

Lia Magnani
Environmental & Infrastructure

Diana A. Bezerra
Environmental & Infrastructure

EQUIPE TÉCNICA:

 Eng. André Marques - Gerente de Engenharia
 Eng. Camila Sabadin - Gerente de Projetos
 Oc. Leandro Franklin - Gerente de Oceanografia & Survey
 Oc. Lindino Benedet - Diretor
 Oc. Lucas Silveira - Gerente de Modelagem
 Oc. Rodrigo Barletta - Gerente de Projeto

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

 Modelagem Numérica dos Processos de Geração e Propagação de Ondas na Área
da Marina de São José

 Subsídio a definição do projeto dos molhes da marina e determinação das
alterações hidrodinâmicas, Santa Catarina, Brasil.

 Realização de Sondagens Confirmatórias da Jazida Submarina, Estudos de Jet Probe
para caracterização da jazida submarina, São José, Santa Catarina, Brasil.

 Modelagem Numérica para Manobrabilidade de Navios, Simulações realizadas para
avaliar a viabilidade de navegação de uma transportadora de granel seco em
correntes, extremas, São Luis, Maranhão, Brasil.

 Medição de Correntes com ADCPs no Terminal Mearim. Medições de correntes e
marés para calibrar / validar modelos numéricos, São Luis, Maranhão.

 Levantamento Batimétrico, Imageamento do Fundo e Sísmica Rasa de Alta
Resolução, Modelagem Numérica do Transporte de Sedimentos e Alteração
Morfológica. Estudos relacionados à implantação de um estaleiro na Baía Norte de
Santa Catarina, Florianópolis, Brasil.

 Elaboração de Projeto Conceitual de Engenharia. Levantamento batimétrico e
topográfico e amostragem sedimentológica subárea e subaquosa para subsidiar a
elaboração do projeto conceitual de recuperação da orla do município de Jaboatão
dos Guararapes, Brasil.

 Estudos de Prospecção e Cubagem de Jazida Submarina. Etapa do Projeto de
Alimentação da Praia Central de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil.

 Estudo Técnico dos Processos de Erosão e de Alternativas de Alargamento da Faixa
de Praia, Modelagem numérica com a finalidade de investigar os processos
erosivos e apresentar alternativas que possam ser empregadas na recuperação da
Praia de Itapoá, Santa Catarina, Brasil.

 Projeto Básico de Dragagem e Projeto Executivo de Recuperação Praial. Projeto de
Alimentação da Praia de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil.

 Readequação de Projeto Básico com Detalhamento Construtivo. Projeto de
urbanização, plano de construção com referidas quantidades e custos, metodologia
de construção e cronograma de construção dos molhes visando à fixação da barra
do Rio Araranguá, Município de Araranguá, Santa Catarina, Brasil.

 Estudos de Alternativas de Obras de Proteção Costeira. Recuperação de orla
marítima e recomposição de praias arenosas em Pernambuco, além de medidas
corretivas necessárias às obras/intervenções já implantadas na orla, Brasil.

 Desenvolvimento de Projetos Técnicos de Engenharia Baseada em Índice FEL-1.
Para instalações portuárias offshore e onshore sejam greenfield ou brownfield, para
atender demandas de planejamento estratégico de desenvolvimento da Vale.

 Oceanop. Instrumentação e manutenção de unidade de coleta de dados (UCDs)
meteorológicos e oceanográficos em sondas de perfuração e embarcações a serviço
da Petrobras, Brasil.

 Projeto Básico Portuário Offshore de Ampliação do Terminal Marítimo da Ultrafértil
(TUF). Consultoria na elaboração do projeto básico portuário offshore da ampliação
deste terminal, Santos, São Paulo, Brasil

 Implantação do Sistema de Monitoramento de Forçantes Hidrodinâmicas. Complexo
de Tubarão, Vitória, Espirito Santo, Brasil.

 Subsidio ao Licenciamento Ambiental de Jazida de Areia Marinha. Levantamento
geofísico e hidrográfico, levantamentos geotécnicos e caracterização de sedimentos,
levantamento de perfis topo-batimétricos, estudos de modelagem numérica, Ilhéus,
Bahia, Brasil.

 Estudo Oceanográfico de Concepção de Alternativas Locacionais e Tecnológicas
Para a Disposição Oceânica dos Efluentes. Florianopolis, Santa Catarina, Brazil.

 Projeto Executivo Para Construção de Trapiches. Bases de Ubatuba e Cananéia, do
Instituto Oceanográfico da USP, São Paulo, Brasil.

 Laudo técnico acerca das condições atuais da Orla da Praia da Armação.
Alternativas futuras de regeneração da praia erodida e intervenções de engenharia
visando proteção à erosão costeira na Praia da Armação, Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil.

 Fiscalização e Gerenciamento a Dragagem. Implantação da bacia de atracação e
berços para atendimento ao projeto Tiplam, Santos, São Paulo, Brasil.

 Projetos Executivos das Estruturas Marítimas da Ampliação de um Terminal a ser
Implantado em Santos. Definição dos critérios e premissas de projeto, Canal do
Piaçaguera, Santos, São Paulo, Brasil.

CHEREM ENGENHARIA LTDA.

EQUIPE:

ENG. RICARDO CHEREM DE ABREU
ENG. HELMUT POVEDA

COLABORADORES:

TEC. MEC. FAUSTO CAVICHIOLI NETO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

CENTRO DE EVENTOS BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Centro de Cultura e Eventos, projeto
acústico de teatro para 1.600 pessoas, auditórios, salas de eventos e áreas de público,
Balneário Camboriú, SC;

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Centro de Cultura e Eventos: projeto
acústico de teatro para 1.800 pessoas, salas de conferências, salas de eventos e áreas de
público, Florianópolis, SC

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: projeto de sistemas
de climatização, 1.750 TR, água gelada, unidades terminais hidrônicas, em área
construída de 66.000 m2.

SOUZA CRUZ - UNIDADE CANOINHAS: projeto de sistemas de ventilação natural
para edifício com área de 17.500 m2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA - ANEXO da SEDE FLORIANÓPOLIS:
projeto de sistemas de climatização, 500 TR, água gelada, unidades terminais
hidrônicas, em área construída de 11.000 m2.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CULTURA E EXTENSÃO:
projeto de sistema de climatização 600 TR. Auditório para 1.800 pessoas, centro de
eventos com salas flexíveis, salas de aula, área administrativa e área comercial

SHOPPING BARRASOL, em Barra Velha, ES. Projeto de sistema de climatização
para 120.000 m2, com termoacumulação e cogeração;

2º LUGAR NO CONCURSO PARA A SEDE DO CREA-PR - 2009

PCARDOSO ENGENHARIA

EQUIPE:

ENG. PAULO FERNANDO CARDOSO
ENG.KARLA ROBERTA SIMA

REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

RESPONSÁVEL:

ECON. AMARO CESAR REBELLO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

PORTO ESPORTIVO ITAJAÍ - 2013/2015

25 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM CONSULTORIA ECONÔMICA

17 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO - UNIVILLE

FINANCEIRO

PROJETO + CONCRETO Ltda.

EQUIPE:

ENG. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES
PROJETISTA: ANTONIO JOSÉ CUNHA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

2016
CONCESSIONÁRIA PORSCHE - Florianópolis, SC - 1.800 m2

2015
EDIFICIO COMERCIAL ZENI - 1.400 m2

2014
SUBESTAÇÃO TJSC - 80 m2

2013
HOTEL VILLAGE DA MONTANHA - RANCHO QUEIMADO, SC - 1.300m2

2011
PRÉDIO FCDL - FLORIANÓPOLIS, SC - 1.753 m2

2010
FATMA - EDIFICIO PARQUE ICARAI - SÃO FRANCISCO DO SUL, SC - 800 m2

2009
EDIFÍCIO COMERCIAL TAYER ENGENHARIA - 4.400 m2

2008
FATMA - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE
ESTADUAL DAS ARAUCÁRIAS - 1.400 m2

EDIFÍCIO VNV SUL 1.800 m²

ILUSTRAÇÕES 3D

TORQUATO REGIS ARQUITETOS

EQUIPE:

ARQ. DIEGO TORQUATO REGIS
ARQ. NATHALIA SOUZA REGIS

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

TERRASCAN

RESPONSÁVEL:

ENG. JOSÉ GASPAR DOS SANTOS LIMA

COLABORADORES:

ARQ. FELIPE C. FINGER - (FCFIA) - IMAGENS AÉREAS - DRONE

BROOKS AMBIENTAL - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
ENG. SERGIO EDUARDO DE SOUZA

ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA
ENG. GILBERTO BLEGGI

ARAXÁ SOLAR - SISTEMA FOTOVOLTÁICO

CONSULTORIAS

REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

2011

Subestação Obras Res. Pamplona - ACCR Construções Ltda - 75,00KVA

Splendore Club Residence - Construtora Pinheiro Ltda - 20.171,00m²

Condomínio Cidades Portuguesas - Asthur Silveira Constr. E Incorporadora Ltda
17.350,00m²

Ed. Cachoeira Residence - ACCR Construções Ltda - 10.762,00m²

Residencial Villa dos Corais - Coral Arquitetura Ltda - 12.468,29m2

Cond. Residencial Abraão - Daros Edificações e Obras - 17.902,73m²

Ed. Residencial Alicia e Luana - ACCR Construções Ltda - 11.019,70m²

Ed. Res. JAY Jurere Internacional - JAY Participações Imobiliárias Ltda -
10.010,66m²

2010
Ed. Comercial The Place Office - Construtora Pinheiro Ltda - 14.319,85m²

Cond. Jardim de França Residence - Construtora Pinheiro Ltda - 20.781,36m²

Cant. de Obras Marine Home Resort - Reusing Engenharia e Construções Ltda
74,00 KVA

Pinheiro Comercial Santa Luzia - Construtora Pinheiro Ltda - 14.320,00m²

SALDANHA E FONTES ENGENHARIA

EQUIPE:

ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ HENRIQUE OROFINO DA LUZ FONTES - CREA/SC 00681-4
ENGENHEIRO SANITARISTA EDSON MARTINS CARDOSO - CREA -SC 39.397-8

COLABORADORES:

ENGENHEIRA CIVIL ROBERTA CORDEIRO PEREIRA DE ROMBOLA CREA/SC 27810-4

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

BEIRAMAR SHOPPING - Florianópolis - Área = 85.078,03 m2

CIC - Centro Integrado de Cultura - Florianópolis - Área = 9.050,00 m2

KOERICH BEIRAMAR OFICCE - Florianópolis - Área = 18.201,20 m2

CENTRO EXECUTIVO CARL HOEPCKE - Florianópolis - Área = 21.578,90 m2.

CENTRO EXECUTIVO KENNEDY TOWER'S -São José - Área = 28.460,59 m2

MAX & FLORA CENTER - Florianópolis - Área = 18.957,37 m2

FIRST CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - Palhoça - Área = 10.674,35 m2

ARQUIVO CENTRAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC - Palhoça - Área = 8.851,78 m2

PRIMAVERA GREEN OFFICE - Florianópolis - Área 12.076,00 m2.

CONDOMÍNIO PÁTIO DA PEDRA - Palhoça - Área = 41.945,05 m2.

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico - Florianópolis - Área - 8.570,71 m2

CONDOMÍNIO OPERA HOUSE/SONATA PLACE - Florianópolis - Área = 43.568,92 m2

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E PREVENTIVO
CONTRA INCÊNDIO
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