A AVENIDA BEIRA MAR NORTE

pesca de lazer ou esportiva intensificando a atividade.

visitantes devido ao reconhecimento da ilha de Santa Catarina como um dos melhores destinos do Brasil.

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

papel que a Av. Beiramar Norte desempenha no todo. Quando analisamos o Mapa 03 vemos que essa avenida representa um importante canal de deslocamento

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

Figura 01 - Avenida Beira Mar Norte, em 1930. Fonte: http://fotosantigasflorianopolis.blogspot.com.br/
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sendo a primeira no sentido continente - ilha e a segunda no sentido ilha - continente.

O DESENHO URBANO E A CIDADE

desenho urbano das cidades.

MOBILIDADE URBANA
Mapa 05 - Usos do solo na escala Urbana

Mapa 07 - Densidade na escala Urbana

02

PREMISSAS DE PROJETO

4.

ambiente urbano singular. O compromisso, sempre adiado, com a forma da cidade (objetivo final de todo processo de planejamento e desenho urbano) deve ser

5.

diferencial qualitativo do empreendimento

Parque Urbano e Marina

urbana, sendo este o elemento legitimador dos projetos urbanos.

DOCUMENTOS CONSIDERADOS
5 PONTOS QUE NORTEIAM O PROJETO

1.
1)
2.

2)

plenamente atendidos no projeto segundo Diretrizes item 6 do edital:

3)
4)
5) Projeto do

(BRT) para Avenida Beira Mar Norte;

6)
- O layout da marina possui modularidade permitindo flexibilidade com sistema de flutuantes.

Mapa 08 - Acessos e fluxos da proposta do empreendimento

3.

considerando as vagas molhadas.

Mapa 09 - Usos e atividades da proposta do empreendimento
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privilegiada em sua
com 42 praias. Assim como outras cidades
com
de
muito visitados, as
praias configurando-se como grandes
de lazer, capazes atrair e entreter moradores e turistas destas
nos meses de
e em belos dias
amenos de outras
Nos outros
a cidade perde a atratividade das praias e deixamos de ter o
dos
de lazer ao ar
livre pela maior parte da
comum termos
de cidades que possuem parques conhecidos nacionalmente como acontece com Curitiba,

tudo flui e se transforma.

importante entender a
entre um parque de lazer e um parque natural.
possui importantes
classificadas como parques, uma vez
que suas peculiaridades ambientais conduzem a
das
naturais, podemos citar como exemplo o extenso Parque do Rio Vermelho, Parque no
do Morro da Cruz e o Parque da Lagoa do Peri, estes possuem algumas estruturas destinadas ao lazer,
a maior
destina-se realmente

diferentes tons de verde das folhas.

Os parques de lazer urbanos poderiam ser classificados como aqueles
mais intimamente ligados ao tecido urbano e equipados para as mais diversas
Precisam estar em
de
acesso, conectadas com os meios de transporte e alinhadas com as demandas da
Sem as
adequadas Parques Urbanos de Lazer podem se tornar um
para a cidade, perdendo seu sentido e por
sua
como
Podemos colocar que, hoje, o Parque Urbano que se destaca em
na cidade de
o Parque de Coqueiros, equipado com pista de
caminhada, ciclovia,
de estar para
academia de
de alongamento, quadras poliesportivas e playground.
inserido no
distrito sede continental, em uma
que combina uso misto com a acessibilidade pelos meios de transportes
da paisagem privilegiada que o rodeia. No
distrito sede, na
insular, o Parque da Luz, um
na
dos florianopolitanos, envolvido por muitas expectativas em
ao que poderia
ser sua real
Hoje este
parcialmente ocupado, com elementos similares aos das
de bairro, mantendo-se subutilizado se levar

No centro da cidade existem diversas
que, apesar de estarem na
central caracterizam-se
tipo de
equipadas repetidamente para atender demandas locais por playgrounds,
A
de

como
de

de bairro, seja por sua
e estares contemplativos. A

JAN
pesseios internos compartilhados

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Caesalpinia ferrea
Pau-ferro
Caesalpinia peltophoroides
Sibipiruna

ou
XV

Chorisia speciosa
Paineira-rosa

que todo parcelamento de terra em forma de loteamento deve instituir
verdes de lazer. Esta diretriz teve como
a
nos bairros da cidade. Apesar de ter poucos parques e os que existem serem poucos equipados, uma cidade com grande

Tabebuia avellanedae

A
de um parque na orla da Beira Mar Norte
afirmar a
existente do lugar como parque urbano de lazer, uma vez que o
livre
existente, com a infraestrutura
caracteriza este uso. Sua
como parque urbano, somada a estrutura da Marina
um passo
importante para
da identidade de
como uma cidade que valoriza e vive sua
privilegiada, que vai
do uso das

Tabebuia pentaphylla
Tipuana tipu
Tipuana

O conceito de sistema de
livres abrangente e engloba todos os
edificados de uma cidade incluindo largos, jardins,
parques e
especialmente as ruas. Neste momento estamos tratando da
dos sistemas de
livres destinados aos usos de lazer para que possamos
definir qual o papel do Parque Beira Mar diante dos
livres de lazer existentes na cidade e organizando sua
de forma que ocupe uma

Cassia amarela
Aleluia
A

dos
a diversidade
como forma de
de
de
de atividades, mas
sensoriais aos
O conforto
associado distintas
de grupos e
podendo ter
psicossocial quando um
capaz de deixar quem
esta
a vontade da mesma forma que recebe bem grupos. Ou pode ser realmente corforto
quando permite a escolha ao mesmo tempo de um local
sombreado com
mais intimista ou um local ensolarado com maior amplitude e
(Ver figura 6). Entre estes dois
Em

livres amplas onde prevemos o acontecimento de eventos existem elementos, como a

ou equipamentos, que criam

na escala

Erythrina speciosa
Eritrina-candelabro
Schinus molle
Aroeira-salsa
Schinus terebinthifolius
Aroeira-mansa
Tibouchina granulosa
Quaresmeira
Psidium cattleianum
Eugenia uniflora
Pitangueira

Zoysia japonica
Grama-esmeralda
Arachis repens
Grama-amendoim

Figura 5 -

Ophiopogon jaburan
Liriope Verde

intimistas ou mais amplos.

Gardenia augusta

LEGENDA - 01 Parque de Coqueiros 02 Parque
Walter Lange 03 Parque da Luz 04 Parque Natural do Morro da Cruz
Costa Ortiga 08 Deck Beira Mar 09
Portugal 10
Esteves Junior 11
dos Namorados 12
do
Professor Seixas Neto 16
da
17
do Desterro 18
Pio XII 19
XV de Novembro 20
Dom Pedro I 24 Aterro da Baia Sul

05 Parque Manguezal do Itacorubi 06
13
Lauro Muller 14
Amorim 21
Vargas

Bulbine frutescens
Bulbine

Luz 07
Mauro da
Governador Celso Ramos 15
22 Largo Benjamin Constant 23

Lantana camara "New Gold"

Lantana camara
Lantana

O parque que se delineia na Orla da Beira Mar Norte, inicia na
com o aterro da
Sul junto ao Parque
Walter Lange consolidado pelas
escolas de remo que operam no local. Passa pelo Forte Santa
alinhado com o Parque Da Luz, e segue por toda Av. Irineu Bornhausen junto ao mar
encontrar o Parque Manguezal do Itacorubi na Ponta do Lessa.
Este trajeto com vistas privilegiadas possui ciclovia, passeio e
com alguns equipamentos bastante utilizados: a
de Portugal, a
do
e
da
Passeio e ciclovia seguem em
Avenida da Saudade e Universidade Federal de Santa Catarina
No que se refere aos
usos, a
de uma
significativa entre as
de Portugal e
equipamentos inexistentes no conjunto de
livres da cidade como playground amplo e inclusivo,
Um grande

livre de lazer deve atender as necessidades cotidianas dos

uma
para

Dodoneia viscosa
Vassoura vermelha
Clusia criuva
Clusia

espacial e
de esportes e lazer

da cidade, assim como deve estar apto a receber eventos de maior porte.

Figura 6 -

Dalbergia ecastaphyllum
Marmeleira-da-praia
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METODOLOGIA CONSTRUTIVA
O processo construtivo, de forma geral, pode ser
organizado em quatro etapas.
A primeira etapa seria a

da

da Marina e

A partir do estudo da CB&I, que forneceu os dados
para a
e posicionamento dos
mesmos, com o estudo das correntes e dos estudos
e
(ver prancha xx), foi
Como falado anteriormente, no memorial descritivo,
temos dois
de quebra-mar que partem dos
existentes. O quebra-mar leste em forma de
que parte do
da
se
estende aproximadamente 320m mar adentro e 850m
paralelo orla; e o quebra-mar oeste que parte da
Portugal, onde se localiza o atual trapiche, se estende
aproximadamente 270m mar adentro.
A largura dos quebra-mares foi diferenciada em
do uso e da proposta como um todo.
Na esquina do quebra-mar leste ficou um volume maior
de enrocamento para criar uma
para a praia
A cota considerada para os passeios foi de +2,50m,
O novo desenho da Av. Beira Mar, com a

do

(ver figura 02)
A segunda etapa seria a dragagem da
da Marina
que foi considerada na cota -3,50m, um pouco
do
principalmente na
das menores
foi pensado na necessidade de
deste material no aterro previsto para o
Parque, caso se verifique que o material seja apropriado
para tal.
Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a
necessidade de aterro nas
adjacentes marina,
recomenda-se o uso de uma draga de
e
recalque, para despejo do material dragado diretamente
na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e
dispensando a necessidade de mapeamento e

Foi deixada uma grande
sem aterro e sem
dragagem, para criar uma
que possui uma
de aproximadamente de 25.900 m2. Criando um
(ver figura 03)
A terceira etapa refere-se

dos elementos

Seriam o subsolo garagem e a ponte que divide a
A
estrutural para ambos
detalhada de
forma preliminar na prancha xx.
Para validar estas
seria
um
levantamento
completo, como indicado no
estudo da CB&I.
A
de um subsolo em um meio
completamente alagado, requer uma
muito
A
a
enrocamento

preliminar, seria a de construir um
no
do parque para

O subsolo fica implantado na cota -1,0m e ocupa boa
parte do parque projetado. Uma
de
aproximadamente 17.150,00 m2. A
do
subsolo conectado ao parque facilita o acesso ao
mesmo e aos
de apoio que foram projetados
nele. Eliminando o aparecimento destes
em
A

entre o espalho
da marina e a
foi feita
de uma ponte para que a
da
ficasse parada, podendo ocasionar o
mau cheiro.
A estrutura da ponte foi pensada toda em elementos
assim como a parede que
o
Parque na divisa com a marina.
(ver figura 04)
A quarta etapa seria a
dos piers flutuantes
para as vagas molhadas da marina.
11
sendo 02
e 09 privados.
Totalizando 624 vagas privadas, 60 vagas
e 15
O acesso para os piers
feito
de pontes
ficando 01 acesso para os piers
e
05 para os privados.
(ver figura 05)

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

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

LEGENDA
SEMÁFORO
POSTE ILUMINAÇÃO
POSTE ELÉTRICA

INFORMAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA LASER SCAN 3D

ÁRVORES

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

SINALIZAÇÃO VERTICAL
PLACA INFORMATIVA
PONTO DE ÔNIBUS

VISTA OBLÍQUA AÉREA DO TOTAL DA ÁREA

1.25

DETALHE EM PERSPECTIVA DA NUVEM DE PONTOS

0.86

AV.

JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS

VISTA AÉREA DE TRECHO DA AVENIDA COM CORES SEGUNDO INTENSIDADE DE RETORNO NO PULSO LASER

N

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
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Imagem ilustrativa

N

VISTA GERAL DA PROPOSTA

07

N
LEGENDA

01.PRAÇA CENTRAL 03.PRAÇA D'ÁGUA 04.PRAÇA DE EVENTOS 05.PRAÇA ARTESANATOS 06.RAMPA PÚBLICA 07.EMBARQUE/DESEMBARQUE 08.ATRACADOURO DE TRANSPORTE MARÍTIMO, ESCUNAS E TRANSFER TRANSATLÂNTICOS 09.PIER PÚBLICO 10.PIERS PRIVADOS MARINA 11.ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE PIERS DE EVENTOS ESPORÁDICOS 12.EDIFÍCIO APOIO MARINA, CONVENIÊNCIA E CAFÉ 13.LOJAS 14.CAFÉ 15.CIRCUALÇÃO DE
ACESSO AO SUBSOLO 16.ESCOLA DE VELA 17.CENTRAL DE RESÍDUOS 18.ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO 19.RAMPA DE ACESSO SUBSOLO 20.RAMPA DE SAÍDA SUBSOLO 21.PIER ALUGUEL DE PEDALINHOS 22.EDIFÍCIO DE SERVIÇOS 23.RESTAURANTE 24.ESTACIONAMENTO TAXIS 25.EMBARQUE/DESEMBARQUE ÔNIBUS DE TURISMO 26.PONTE 27.PALCO FLUTUANTE 28.ESTAÇÃO DE BRT 29.FAIXA DE PEDESTRES MODIFICADA
30.POSTO DE ABASTECIMENTO 31. ESPELHO D'ÁGUA 32. PISTA DE PATINAÇÃO 33. PISTA DE SKATE 34. PARQUE INFANTIL 35.MONUMENTO EXISTENTE RELOCADO 36. ARQUIBANCADA DE BORDA D'ÁGUA 37. ARQUIBANCADA 38. PLAYGROUND 39.QUADRAS DE BEACH TENNIS 40. QUADRAS DE VÔLEI E FUTVÔLEI 41. PRAIA 42. PETPLACE 43. FITNESS 44. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA CASAN 45. SLACKLINE 46. PIQUENIQUE

ÁRVORES EXISTENTES

IMPLANTAÇÃO GERAL
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ESTACIONAMENTO - 10.178,13m²
VAGAS GERAIS
VAGAS PNE - 5%
VAGAS IDOSO - 5%
VAGAS TOTAIS

180
10
10
200

VAGAS MOTOS

20

-3,0

-1
,

0

-2,0

IDOSO
IDOSO
IDOSO
IDOSO
IDOSO

IDOSO

IDOSO

IDOSO

IDOSO

IDOSO

-1,0

-4,0

-1,0

-1,00
i=15%

-1,00
i=15%

N
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 ESTACIONAMENTO

SUBSOLO
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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'

CORTE: AMPLIAÇÃO 01

ESCALA 1:1000

ESCALA 1:200

CORTE: AMPLIAÇÃO 02

CORTE: AMPLIAÇÃO 03

ESCALA 1:200

ESCALA 1:200

CORTES

10

01

ACADEMIA AO AR LIVRE
03

EMBARQUE/DESEMBARQUE ÔNIBUS

PLANTA BAIXA PRAÇA DA ÁGUA
LEGENDA DE VEGETAÇÃO
CATEGORIA

SÍMBOLO

GRUPO 1: Árvores de grande porte - à partir de 10m de altura
GRUPO 2: Árvores de médio e pequeno porte - até 10m de altura
GRUPO 3: Herbáceas e arbustos
GRUPO 3: Gramado
GRUPO 4: Herbáceas e arbustos para vegetação do enrocamento

LEGENDA DE MOBILIÁRIO
SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Banco com apoio de braço Modelo Miela LME156 | Marca Mmcité ou similar
Lixeira

Modelo Prax PRX115t | Marca Mmcité ou similar

Paraciclo

Modelo Edgetyre STE310 | Marca Mmcité ou similar

Mesa de
Piquenique

Banco

Modelo Vera Solo LVS 111t | Marca Mmcité ou similar

Mesa

Modelo Vera Solo LVS 911t | Marca Mmcité ou similar

Tênis de Mesa
Poste
H=4m

Estrutura em concreto com tampo em aço
1 pétala

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

2 pétalas

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

Banco linear projetado

Imagem ilustrativa

Estrutura em concreto e assento em madeira

N

Imagem ilustrativa

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

ARQUIBANCADA

DUCHA

PLAYGROUND LINEAR

ACADEMIA AO AR LIVRE
GRAMADO

GRAMADO

ACADEMIA AO AR LIVRE
ACADEMIA AO AR LIVRE

SKATE PARK

ACESSO ESTACIONAMENTO

CATEGORIA

GRUPO 3: Gramado

Lixeira
Paraciclo
Mesa de
Piquenique

Banco
Mesa

Poste
H=4m

Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

Banco linear projetado

Estrutura em concreto e assento em madeira

Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar
Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

N

12

DUCHA
OBRA DE ARTE
RESTAURANTE

EQUIPAMENTO EXISTENTE

ESCOLA DE VELA

ESCOLA DE VELA

Imagem ilustrativa
CATEGORIA

GRUPO 3: Gramado

Lixeira
Paraciclo
Mesa de
Piquenique

Banco
Mesa

Poste
H=4m

Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

Banco linear projetado

Estrutura em concreto e assento em madeira

Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar
Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

N
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VISTA QUIOSQUES MODULARES (IMAGEM ILUSTRATIVA)

LEGENDA

N
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IDOSO
IDOSO
IDOSO
IDOSO
IDOSO

IDOSO

IDOSO

IDOSO

IDOSO

IDOSO

TE

TEN

BOR

-1,00
i=15%

DA

S
EXI

-1,00
i=15%

BORDA EXISTENTE

PLANTA BAIXA DE SUBSOLO

LEGENDA

N

SUBSOLO
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. A MARINA:

1.2 Elementos da Marina

Portugal, na Avenida Rubens de Arruda Ramos - Beira Mar Norte.
Estendendo-se aproximadamente 300m mar adentro.

marina

aproximadamente 500 vagas molhadas.

pontos, realizado pela empresa Terrascan.
FIG.01 e 02 - fonte:Lindley - imagens ilustrativas

m2 que fazem parte do Parque Urbano proposto.
O segundo trecho possui uma largura de 4m e um comprimento de 838m finalizando com
O programa foi dividido em 2 partes: Marina e Parque.
solo.
1. MARINA (Modularidade)

-

Rampa para Barcos

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

defensas em madeira de lei. (ver FIG. 01 e 02)

No final deste quebra-mar situa-se o Posto de Abastecimento, com acesso protegido pelo

Concreto: Fck 45/55MPa (Classe XS3);
ISOPOR:

Ponto para Transbordo Intermodal

costuras helicoidais);
Densidade da madeira das defensas: superior a 1000 kg/m3;

Embarque / Desembarque

2. PARQUE

(ver esquema 01)

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

Bordo livre: 0,6 m;
de impacto e blocos de PE de baixo atrito;

2.1
-

Garagem em Subsolo
Restaurantes / Cafeteria

que desembarcam no quebra-mar Oeste, totalizando 15 vagas. Em seguida ficam as 60

O acabamento deve ser uniforme, liso e livre de porosidades.

roscados em inox A2 chumbados no concreto por meio
FIG.03 - fonte:Lindley - imagem ilustrativa

ITEM

descida.
Estacionamento Taxis
Aulas de Vela
Aluguel de Jet Sky / Pedalinho

QTD.

PIER TIPO PFC 4015

61

PIER TIPO PFC 3015

136

PIER TIPO PFC 4012

10

PIER TIPO PFC 3012

02

ESTACAS

-

da marina.

182

QUADRO RESUMO DAS VAGAS MOLHADAS

Posto Policial
Venda de Passagens
2.2ARQUITETURA DA PAISAGEM

-

corrosivo;

QUANTITATIVO DE PIERS E ESTACAS

no final.

Feira de Artesanato
Academia ao ar livre
Aluguel de Bicicletas
Paraciclos

TOTAL

QTD.

metros

352

4.224

13.939

121

1.815

5.990

104

2.080

6.864

47

1.645

5.429

624

9.764

41.986

26

312

1.030

34

340

1.122

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

Parque infantil
1.2.2 Pontes de Acesso
Arte Urbana

Boia Salva-vidas com 30 m de cabo;

Chuveiros praias
Mirantes
Slackline
Quadra praia
Quadras na grama

5kN/m2 e de 1kN/m aplicado sobre o guarda-corpo;

florescente;

esquema:
Ciclovias

Galvanizadas a fogo segundo a norma EN ISO 1461 (1999)

2.3SUSTENTABILIDADE
-

Certificado Ambiental / Bandeira Azul
Qualidade Ambiental
pinos em inox A2;
Assentam nos flutuantes por meio de roletes em teflon apoiados em chapas de inox A2;

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

ESQUEMA 01

MEMORIAL DESCRITIVO

18

19

PIERS FLUTUANTES

20

ESTACAS
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composto de turfa e

1. A entrada deve ser sinalizada com duas marcas laterais (bombordo e estibordo)
2.

por

textura leve e capacidade equilibrada de

pequeno estacionamento para embarque/desembarque.

2.1.2.3. Playground Linear

largura.

Neste playground com
o objetivo que as
descubram novas formas de
brincar. Os equipamentos
diferenciados e
brinquedos inclusivos integrados,
tornando o Parque Beira Mar uma
em playgrounds na cidade. Estes
a criatividade
de formas
e movimentos diferenciados onde cada um
a sua maneira. Os equipamentos
de estrutura
com

Arquibancada dividida em 2 partes que se conectam por um trecho gramado e uma

3.
Todo o piso da
com brinquedos
revestido com piso emborrachado
acordo com a norma NBR 16071-36. Em volta dos
de brincadeira

ESQUEMA 03

de
estares

1.
contemplativos voltados para o mar.

5mn (ALT5 +LK3)

2.
de 3mn (ALT3+LK2)

3. Marca Cardeal Norte (fuste cor amarela, alvo superior preto IALA B) : poste
Entre o primeiro e o segundo eixo
um grande gramado com ilhas de
que
fecham as visuais, permitindo tanto o uso livre no cotidiano do parque quanto a
de estruturas para eventos grandes, a exemplo do reveillon.

ESQUEMA 02

2.1.1.5. Playground

O segundo e terceiro eixo conectam as
principais com as
de lazer e
brincadeira onde foram organizados playground, rinque de
eo
com vista
para o mar. O quarto eixo
acesso
onde concentram-se os equipamentos
esportivos terrestres como skate park, quadras de Beach Tennis, quadras de
e futebol
na grama, slack line e uma arquibancanda moldada no
terreno que emoldura uma
de gramado livre permitindo o acontecimento de atividades
previstas como

pessoas que vem pela atual ciclovia e passeio podem seguir seu caminho sem
parque, caminhando ou pedalando em passeios compartilhados, prolongando seu trajeto
ou acessando os novos equipamentos.

2.1.2.5. Skate Park

PLAYGROUND INCLUSIVO - Fonte: Laberge Group

FEIRA - Fonte: Viaje na Viagem

2.1.1.6. Feira
SINALIZADOR TIPO ALT5 - Fonte: Lindley

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

SINALIZADOR TIPO ALT3 - Fonte: Lindley

, divididos
apenas 2cm de profundidade, jatos defo-laminares e blocos de pedra em alturas variadas,

placas modulares de granito
SINALIZADOR TIPO LK3 - Fonte: Lindley

1. PARQUE URBANO

SINALIZADOR TIPO LK2 - Fonte: Lindley

Parque.

PISTA DE SKATE - Fonte: Bloggetreal

2.1.2.6. Slack Line

STAND UP PADDLE - Fonte: Bellini SUP Centre

PEDALINHO - Fonte: Lake Ridgerv Resort

2.1.1.2 Palco Flutuante

Necessidades
ARQUIBANCADAS - Fonte: Visit Sweden

2.1.1.8. Arquibancadas Contemplativas

Esta uma
ampla de
com
para grandes eventos e pequenos
encontros ambientados por ilhas de
Os elementos configuradores
as
de borda e os
vegetais compostos por
do grupo 2 e

intimamentre ligadas com o mar.

visuais privilegiadas da paisagem.
PALCO FLUTUANTE - Fonte: GoErie

N

PALCO FLUTUANTE - Fonte: Planning Chatauqua

A
toda sobre a laje do subsolo que
ter capacidade estrutural para suportar
uma camada de substrato com 40cm de altura,
da carga pontual das
e
demais
Os seguintes fatores devem ser considerados para sucesso no jardim
sobre laje:
da laje
ser realizada com manta
a drenagem
ser realizada com ralos do tipo abacaxi arrematados com
do uso de tubos
perfurados, ambos elementos
dispostos de acordo com projeto hidro
especifico; camada drenante
ser
feita com o uso de manta
composta de 2 camadas de tecido
e um
drenante de pequena espessura; o substrato utilizado para plantio deve ser

SLACKLINE - Fonte: Vivosuedtiro

MEMORIAL DESCRITIVO

BEACH TENNIS - Fonte: Hiperativos
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2.1.2.7. Quadras de Beach Tennis
5,5m de largura em concreto alisado.

possuem 4m de altura afim de criar um efeito mais intimista e na escala das pessoas. O

longitudinal, voltados para a paisagem.

de 2 mastros de 1,7m e altura com rede em nylon apropriada para o esporte. O conjunto de

Cassia amarela
Aleluia

Eugenia uniflora
Pitangueira

Psidium cattleianum

Schinus terebinthifolius
Aroeira-mansa

Tibouchina granulosa
Quaresmeira

Erythrina speciosa
Eritrina-candelabro

marcando o ponto focal da entrada do parque mar a dentro.
2.1.2.8. Arquibancadas de apoio

ARQUIBANCADAS - Fonte: Acervo

DUCHA - Fonte: Satoridesigns

a face vertical da base.

2.1.2.9. Ducha

QTD.

naturalizadas.

229 un
Lixeira

103 un

Paraciclo

154 un

Mesa de Piquenique

08 un
03 un

absorver umidade.

Poste
H=4m

347 un
Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar

Zoysia japonica
Grama-esmeralda

Arachis repens
Grama-amendoim

Ophiopogon jaburan
Liriope Verde

Lantana camara "New Gold"

Bulbine frutescens
Bulbine

Gardenia augusta

99 un

2.1.3.3 Arte Urbana

Vision Xceed II BRP371 100W Philips ou similar
Banco linear projetado

Estrutura em concreto e assento em madeira
Sombreamento leve

Sombreamento intenso

2 mastros de 2,2m e altura com rede em nylon apropriada para o esporte.
Textura interessante
Do tronco, das folhas...

2.1.3.2.1. Grupos vegetais:

ARTE URBANA (Nancy Holt) - Fonte: Lugares Curiosos
PET PLACE | Fonte: Engeco

2.1.2.11. Pet Place

ARTE URBANA - Fonte: Christo
and Jeanne-Claude

2.1.2.3 EQUIPAMENTOS

2.1.1.3.1. Alongamento

BANCO LINEAR - Fonte: External Work Index

Caesalpinia ferrea
Pau-ferro

Caesalpinia peltophoroides
Sibipiruna

(nativa) e
paisagisticamente a orla por estarem vigorosas, com verde intenso e copas amplas, e

ALONGAMENTO | Fonte: Mude

2.1.2.13. Escola de Vela

2.1.1.3.2. Academia ao ar-livre

Lantana camara
Lantana

Dalbergia ecastaphyllum
Marmelo-do-mangue

Clusia criuva
Mangue-formiga

Dodonea viscosa purpurea

ACADEMIA AO AR LIVRE | Fonte: Skyscrapercity

Tabebuia avellanedae

Chorisia speciosa
Paineira-rosa

concreto alisado.
CATEGORIA

QTD.
135 un
210 un

Tabebuia pentaphylla

N

Tipuana tipu
Tipuana

MEMORIAL DESCRITIVO
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2.2.2
0

1

2

4

6

8

pela DUX*.
impacto visual hoje existente.
A
com o meio ambiente esta cada vez mais enraizada na sociedade, que mudou sua
postura e esta cobrando das
responsabilidade com as
ambientais,
principalmente no que tange a
reciclagem e destino final dos
Ea
rigorosa tem contribuindo para esta postura da sociedade, penalizando os geradores que

da Beira mar.
2.2.1

dentro desta
que a Brooks Ambiental elaborou este estudo preliminar de Gerenciamento de
gerados no Parque Urbano e Marina Beira mar de
de acordo com a ordem de
prioridade preconizada pela
Nacional de
(Lei 12.305 de 2 de Agosto de

2.2.5

e afins, complementando os usos da Marina.

Reciclagem;

Desta forma

garantido um gerenciamento racional, seguro e centralizado de todo o processo,

Todas as

aqui propostas

ser alvo de

minuciosa quando da

do

x8m.
2.2.7.2 PROPOSTA OPERACIONAL:
1.

Coleta e Transporte Interno (dentro do complexo)

A proposta a
de um
de coleta e transporte dos
da

interna dos

conforme foto abaixo, para a
acondicionados nos PEV's (Postos de entrega

do
e

considerou-se ser essa a melhor alternativa para a

VISTA ILUSTRATIVA DA ESCOLA DE VELA

Todos os
triagem dos

devem ser encaminhados para a central de
para
da
buscando a
e diminuindo a quantidade de

2.2.4
O tempo dos colaboradores deve ser otimizado, fazendo com que os mesmos se dediquem
mais reciclagem evitando a perda de tempo empurrando carrinhos e gaiolas para

2.2.2

RESTAURANTE

ponto mais distante da terra, na extremidade do quebra-mar leste. Onde se pudesse ter

2.2.6 COBERTURA EMBARQUE/DESEMBARQUE

atrativo para o turista e o morador local.
recepcionando o passageiro, seja local ou turista.

fotovoltaicos que fornecem energia ao parque. Os mesmos ficam posicionados logo acima
das membranas.
norte.

2.

intercalam com diferentes tonalidades de cinza e branco gerando um jogo visual que
quebra a linearidade da estrutura.

Todos os
onde
Os

gerados no complexo
ser encaminhados para a Central de
por processo de triagem, a ser realizado por
devidamente treinado,
ser segregados e coletados de acordo com a

2.1.
Classe IIA Comum
A proposta utilizar um compacteiner - compactador
de
de
disponibilizado na Central de
O compacteiner

preconizada pela

/ rejeito) - com capacidade
ser coletado com

2.2.7

VISTA ILUSTRATIVA DO RESTAURANTE

VISTA ILUSTRATIVA DA COBERTURA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE

um programa de gerenciamento para o Parque e a Marina.
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2.2

Classe IIA (restos de comida,
de
jardinagem). Estes
previamente segregados nos pontos de
e
encaminhados para a Central de
onde
tratados por processo de compostagem
acelerada - equipamento com capacidade de processar 800 Kg de

20 vagas para motos e 22 vagas para bicicletas.

2.2.9.1 SUBSOLO GARAGEM

reciclagem (re-refino) devidamente licenciado.

A quantidade de vagas de estacionamento em um empreendimento deste porte deve
2.11 -

2.12 eventualmente em

Classe IIB - Vidros (garrafas de bebidas). Estes

Classe IIB de
e
reformas. Foi previsto um local na Central de

Relativamente aos estudos preliminares na

ser

(RCD), gerados
para a

E DO PARQUE

B - A sustentabilidade da proposta: deve-se pensar em alternativas de transporte que

destacando

BEIRAMAR, houve especial

de estrutura da MARINA
na

do

estacionamento submerso, obra de maior vulto e mais representativa em termos de custo e
Como premissa, tomou-se a durabilidade da obra, haja vista a
por
30 anos a quem vencer o concurso. Desse modo, a
do concreto deve estar
atrelada durabilidade. Para esta obra a ideia conceitual deve ser um pouco conservadora
em suas
e
pois desta forma
pensar nos 30 anos

3.

Todos os
comercializados a
EQUIPAMENTO FAST COMPOST - Fonte: Brooks Ambiental

gerados no complexo podem ser doados a
e/ou ser
de mercado, buscando sempre a melhor
e obtendo receita para

Considerando-se a agressividade do meio em que a referida obra
parque, valorizando estas passagens e tornando-as atrativas.

FERTILIZANTE DE ALTA QUALIDADE - Fonte: Brooks Ambiental

500kgf/cm2 sendo que na
do estacionamento submerso
ordem de 40cm em concreto armado, seja para as lajes do subsolo como
paredes laterais de fechamento. a laje do
+3,60)

2.2.8 GARAGEM EM SUBSOLO
2.3
Classe IIA / IIB:
etc. a triagem, estes
previamente acondicionados em big
para
posterior
em fardos, com
de uma prensa enfardadeira, e
encaminhados para empresas de reciclagem e
A coleta
realizada de acordo com
a demanda, com
equipado com sistema roll-on/roll-off e
com capacidade de 32

Seguindo o Edital foi proposta uma garagem em Subsolo.

da
para as
ser do tipo

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

, mas de forma geral, trata-se da

Desta forma a parede do subsolo em si fica afastada do mar com uma camada de aterro de
9m de largura.

importante quanto a estrutura concebida,
todo o
da
do estacionamento, pois
delimitar toda a
com
enrocamento
para que o
fique estanque durante a
embora a

CORTE 1-1 esc. 1:50

CORTE 2-2 esc. 1:50

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

Perigosos Classe I Fluorescentes :
acondicionados em contentor
e encaminhados para
devidamente licenciada.

2.4.

2.6
Perigosos Classe I - Pilhas e baterias: Estes
contentor
e encaminhados para tratamento e
devidamente licenciado

2.7
Estes

perigosos Classe I de
de
acondicionados em contentores

Estes
e reciclagem

CORTE 3-3 esc. 1:50

acondicionados em
final em aterro industrial

- (RSS), gerados no
e encaminhados para

Perigosos Classe I contaminados com
tintas, resinas, fibras de
etc (estopas, embalagens, filtros de
etc) - gerados em
das
Estes
acondicionados em contentores apropriados e
encaminhados para co-processamento
em fornos de
de cimento,
devidamente licenciado.

2.8.

vidro,

2.9.

Perigosos Classe I -

contaminada com

- gerada na limpeza da CSAO

(Caixa Separadora
a ser instalada nas proximidades da pista de abastecimento de
Estes efluentes
ser encaminhados para tratamento em ETE devidamente
licenciada.
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para a
entre o estacionamento e a marina propriamente dita, a proposta que
seja executada
de pilares
protendidos a cada 4,00 metros sendo
que a
ser em placas de concreto
protendido com 20 cm de
espessura e largura de 1,20 metros para facilitar o transporte e encaixe nos pilares em

CORTE 1-1 esc. 1:100

2.2.9.3 A PONTE

adequado para a estabilidade global do conjunto.

CORTE 1-1 esc. 1:100

N

MEMORIAL DESCRITIVO
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SDS

3
1

2
Temperaturas sobre a carta solar de
Florianópolis, para o período até 21
de junho (PROGRAMA ANALYSIS SOLAR, LABEEE/UFSC)

1

TBS <=10OC
10OOC
C
10

<
<

TBS<=14OOC
C
TBS<=14

14OC < TBS<=20OC

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

O < TBS<=25O
O
20
20OC
C < TBS<=25 C
C

TBS > 25OC

Sombras - Solsticio de Inverno das 09 as 16h

3

1

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)

2

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

3

2
Sombras - Solsticio de Verão das 09 as 17h

MASCARAS SOLARES COM SOMBREAMENTO DO ENTORNO NO LOCAL DE IMPLANTAÇAO

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 temperatura anual de Florianópolis considerando todas as horas do ano e analisados com relação 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 permeabilidade 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 sustentável para o projeto considerando o seu local de implantação na Ilha de Santa Catarina. Com a aplicação das diretrizes de sustentabilidade 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 Bandeira Azul; tendo como princípio o conceito do ciclo de vida na construção civil. Sustentabilidade abarca diversas áreas, considerando entre elas questoes referentes ao entorno, eficiência energética, uso racional de água, materiais e recursos, qualidade ambiental interna e aspectos socio-economicos. Foram incorporadas estratégias de ação consideradas relevantes ao projeto, relativas ao
tipo, características e uso, usuários e contexto.

Estação climática considerada para
análise de dados de ventos

Ventos no Verão

Ventos no Outono

FREQUENCIA E VELOCIDADE DOS VENTOS NO LOCAL DURANTE AS ESTAÇOES

Ventos no Inverno

Ventos na Primavera

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)

-

Mapa acustico do local

CONDICIONANTES CLIMÁTICAS DO LOCAL
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Vento Norte

Vento Sul

Vento Nordeste
Vento Nordeste

Vento Sul

Na implantação foi considerada a necessidade de incorporar/reduzir a ventilação conforme a estação e ventos predominantes levando em consideração as características urbanas 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

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

Vento Norte

ANÁLISE DE VENTOS DO ENTORNO

30

ma

10

02
06
09

09

02

01
06

05

03

03

03

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

a
Máscara sombreamento Acesso prédio
apoio Marina

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

04

08

04

07

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

Máscaras de sombreamento
Lojas- anexas Edif. Marina
Máscara sombreamento Lojas fachada leste
com árvores como sombreamento natural

SOL NO VERÃO
SOL NO INVERNO

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 considerando 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 condicionamento 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.

Máscara sombreamento restaurante Marina fachada Noroeste

Máscara solar sombreamento conveniência – Marina
Fachada Sudeste

c

a
b

c
a

A iluminação natural foi uma das prioridades para o projeto, em especial nos espaços de maior permanência. 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 especificações da Etiqueta Brasileira de Energia no nível A, assim como aos pre-requisitos da mesma. E a iluminação 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 possibilidade de garantir ventilação
cruzada entra as unidades
minimizando o uso de refrigeração mecanica nas estações
propicias.

b

Máscara solar de sombreamento em três pontos no pátio interno - Edificio Apoio Marina
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Máscara sombreamento Fachada Leste restaurante mostrando entrada do sol da manhã durante
todo o ano

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 apresentam 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 ofuscamentos 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 elementos 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 desejavel sem comprometer a iluminação natural.

ESCOLA DE VELA

02
03

01
03

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.

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

Análise de insolação 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 alternativas diferenciadas de iluminação natural com controle do ganho solar e possibilitam ventilação cruzada nos ambientes quando necessário proporcionando
maior conforto aos usuários.

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
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Análise quiosques Apoio Parque
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 desenvolvimento do projeto com relação à eficiência energética, tanto na definição das estratégias de implantação dos diferentes espaços urbanosquanto 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 natural associada ao sombreamento para Verão e o uso da massa
térmica para aquecimento ou da inércia térmica junto ao aquecimento solar passivo para inverno. Estas diretrizes foram consideradas para a implementação dos espaços públicos e das edificações.
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.

Solstício inverno – 21 Junho

Vista do parque – sombras ao longo do dia
Solstício Verão – 21 Dezembro

Vista do parque – sombras ao longo do dia
Elementos de 50cm
para proteção do sol
circulação protegida
da tarde

Vista do Mar – sombras ao longo do dia
brises/persianas/elementos
móveis
ORIENTAÇAO SOLAR RECOMENDADA

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

Vento Norte quiosques fachada Noroeste

Efeito da aplicação de estratégias bioclimáticas

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

Máscara sombreamento Fachada
Noroeste quiosques Apoio Parque

No local em que está sendo implantado o projeto é possível 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 subsidios para a implantação da proposta. Análises posteriores
individuais nas edificações propostas buscaram garantir/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 temperaturas. Foi tambem considerada a proteção ao vento
Sul-Sudeste, tanto nas edificações quantos nos espaços
abertos, por apresentar-se mais no Inverno.

Média diária do total de horas do sol no mês de junho
Vento Norte quiosques fachada Suldeste

ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS
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USO DE ENERGIA RENOVÁVEL

USO RACIONAL DA ÁGUA

CISTERNA

LOCALIZAÇÃO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS NO PROJETO

Com relação ao uso racional de água foram propostas estratégias
visando a redução do uso de água potável.
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ÁREA DE CAPTAÇÃO PRINCIPAL NA LAJE DO SUBSOLO E NAS COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS

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 economia 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 relação ao cálculo base para a edificação para o que estão sendo adotados no emprrendimento equipamentos de baixo consumo com relação às bacias sanitárias, mictórios, chuveiros e torneiras.

Radiação Solar Diária
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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 economia 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.

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

A idéia foi promover a máxima infiltração possível e o máximo de
captação de água da chuva possível para garantir um bom sistema 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.

Edificações mais isoladas com captação de água pluvial direta no telhado e uso de cisternas horizontais
enterradas

FONTES ALTERNATIVAS
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ESTRUTURAS MODULARES PROPICIAM MENOR
DESPERDICIO DE RESÍDUOS.

CONJUNTO
DO
VIDRO/ELEMENTOS
DE
PROTEÇÃO QUE PROPICIAM UM ADEQUADO
DESEMPENHO TÉRMICO E
TRANSMISSAO LUMINOSANO INTERIOR DOS
AMBIENTES

MATERIAIS COM MAIOR
EXPOSIÇAO SOLAR TEM
ACABAMENTOS
COM
ABSORTÂNCIA
SOLAR
MAIS BAIXA.

USO DE MADEIRA/MATERIAL RENOVÁVEL EM
ALGUMAS EDIFICAÇOES
DE APOIO.

TELHADOS COM VEGETAÇÃO.
REDUÇÃO
DO
EFEITO DE ILHA DE CALOR
E RETARDO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS.

PAREDES VEGETADAS NAS
FACHADAS LESTE E OESTE –
ELEMENTOS NATURAIS QUE
AJUDAM NA TERMOREGULAÇÃO 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 categorias, 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, durabilidade, 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 Cerflor, 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 modulação 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 quantidade 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.

MATERIAIS NAS ÁREAS
EXTERNAS
PROPICIAM
ALTA DURABILIDADE COM
BAIXA MANUTENÇAO.

USO DE MADEIRA EM
ELEMENTOS/COMPONENTES DAS ENVOLTÓRIAS NAS EDIFICAÇOES

CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA O USO DA MADEIRIA –
FONTES CERTIFICADAS

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

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 edificações. 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 Florianópolis para reduzir a condução do calor através do telhado, dando maior conforto térmico ao criar
um micro clima que garante a evapotranspiração.

MATERIAIS
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2.8

2.0
Neste documento
apresentados os resultados do dimensionamento conceitual de
dragagem/derrocagem e das estruturas de
contra
de ondas (i.e.,
quebra-mar), referentes ao projeto de
da marina do Parque Beira-Mar,

Para atingir estes objetivos, a CB&I foi contratada para

2.1

GENERALIDADES

De maneira geral, a CB&I
projeto:

para os seguintes objetivos principais relativos ao

O
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
resultando em um canal com 33 metros
de largura (5,5*boca).

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

2.10

de levantamentos de

4.0

DIMENSIONAMENTO DO QUEBRA-MAR

4.1 Armadura
Seguindo as

de Van der Meer (1988), o dimensionamento do material da

PREMISSAS ADICIONAIS ADOTADAS
A densidade do material rochoso utilizado no dimensionamento dos quebra-mares
=2,65 t/m3

Boa competitividade em

a

similares em

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

ou em

Desenvolvimento de layout conceitual de engenharia para o canal de
seguindo as normas vigentes da PIANC (
) e Marinha do Brasil;
Desenvolvimento de projeto conceitual de dragagem e derrocagem;

Em
cartas

2.2

SISTEMA DE UNIDADES

Desenvolvimento de projeto conceitual do quebra-mar da marina Beira-Mar.
adotado o Sistema Internacional de Unidades (SI), exceto quando a
e/ou disponibilidade de mercado tenha consagrado o uso de outras unidades.
A Ilha de Santa Catarina, que tem por limites as coordenadas
de
e
de latitude sul e
e
de longitude oeste, individualizada do
continente pela
de
denominadas
Sul e Norte. O projeto da marina
estudada situa-se na
Norte, na
popularmente conhecida como Beira Mar Norte
(Figura 1).
O clima local classificado em subtropical
com
quentes e
invernos amenos, apresentando temperatura
anual de
A atual ilha de Santa
Catarina resulta da
de um grande
de morros que correspondem aos
topos de blocos mais elevados, separados do continente e entre si por fossas

2.3

cobertas pelos levantamentos
utilizaram-se dados de
publicadas pela Marinha do Brasil, as quais apresentam

A

entre plunging waves e surging waves pode ser calculada usando o valor critico

Em
cobertas pelos levantamentos
assume-se que os substratos
consolidados situam-se em cotas suficientemente baixas para que os volumes de

de uso

A vida
anos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto desenvolvido considera as estruturas de
contra a
de ondas
(quebra-mares), dragagem do canal de acesso e demais
de
cais de
ao longo do eixo longitudinal da
interna da marina, e aterro das

Onde:

A seguir

apresentadas as

da

tipo, as quais subsidiaram o

considerada para elementos constituintes do projeto

de 50

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

Comprimento total 24,90 m;
Comprimento de casco 23,93 m;

2.4
3.0
O topo das
m;
Para

de praia adjacentes aos quebra-mares
conceitual de alternativas,

na

consideradas duas cotas de dragagem,

2.9

LARGURA DO CANAL DE ACESSO

O dimensionamento da largura do canal de acesso foi realizado com base na
boca da
tipo, considerando um canal de duas vias (entrada e

2.5
De acordo com
publicadas no
de
Brasileiras
pela FEMAR (Figura 3),
de
na
da Marina de
aproximadamente 1 metro, sendo caracterizada por um regime semi-diurno de
(i.e.,
de aproximadamente 12 horas). O
do mar situa-se 0,63 m acima
do NR, a
das preamares superiores (MHHW ) em 1,15 m
acima do NR, e a
das baixa-mares inferiores (MLLW ) em
0,12 m acima do NR.

2.6

Deslocamento aproximado 50 t.

+2,00

da
de

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

CORRENTES

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

2.7

ONDAS

O regime de ondas na

da marina relacionado

de ventos locais ao longo da

A
de onda de projeto
Hs = 0,8m e Tp = 3,6 s, gerada no interior da
Norte durante a
de ventos de magnitude extrema provenientes do quadrante

1.1
O projeto da Marina destinado
de
de pequeno e
porte,
de possuir estacionamento e
recreativas. Seu acesso
se pela
Norte, e seu acesso terrestre
da Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos,
popularmente conhecida com Av. Beira Mar Norte. O projeto fica localizado entre o aterro

Foi destinada Marina uma
de aproximadamente 170.000
contemplando
com fingers de embarque e desembarque. A marina possui canal de
de 33 m de
largura para acesso a baia norte.
Os quebra-mares

dimensionados com o objetivo de reduzir a

das correntes e

Figura 2: Lay out geral das estrututras da marina
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LEGENDA

A armadura do quebra-mar,
chamada de
material de maior
(~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 do
talude projetado com o mesmo material da armadura, o que garante sua estabilidade
conforme os
apresentados no item 4.3. A espessura da armadura do quebra-mar
de 0,70 m, que corresponde a
A largura horizontal da crista do do talude de
aproximadamente 1 m
e da crista superior da armadura de 0,70 m

ARMADURA: W50=115 Kg
FILTRO: W50 = 13 Kg

A cota da crista do quebra-mar 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

4.4

4.2
Em uma profundidade de aproximadamente uma altura de onda abaixo do
da
associado
de projeto os efeitos da
de ondas
limitados. Desta forma,
estender a camada de armadura ao longo de toda a profundidade
o
leito do mar,
uma estrutura de do talude deve ser dimensionada para suportar a
camada de armadura. O
posicionado em cotas mais elevadas significa economia de
material da armadura.
A estabilidade do material empregado na
do
do talude deve ser verificada.
Duas
utilizadas neste dimensionamento, as quais assumem que o
do

VOLUMES DE ROCHA (m3)
ARMADURA
8.000
12.000
FILTRO
43.000
63.000
TOTAL

PRIMEIRA SOB-CAMADA (UNDER-LAYER)

O objetivo da primeira sob-camada evitar perda de material interno
da
armadura do quebra-mar e consequente
das camadas projetadas. Dessa
forma a camada em
possui
de filtro contra
sendo requerida uma

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

4.5

ALTURA DA CRISTA DO QUEBRA-MAR

A altura da crista do quebra-mar definida com base na altura do
. Os volumes
de galgamento
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

4.7

O

Os volumes dos diferentes materiais considerados na
do quebra-mar foram
calculados utilizando o software AutoCAD Civil 3D, considerando
transversais a
cada 5 metros. Conforme indicado na Figura 10,
do quebra-mar localizadas em

adotado para o
de volume de dragagem (Tabela 2) considera: o canal de
ea
onde se localizam
da marina, na cota -3,00 metros

(DHN).

Levantamento
em toda a
de terra e interface
afetada
direta ou indiretamente pelo projeto, para estimativa apropriada de volume de aterro

DRAGAGEM
PROFUNDIDADE (m)
-3,00

Os valores de dn50

do material do

do talude determinado pelas duas

4.3
Conforme discutido no item anterior, a camada de armadura restrita aos primeiros metros
de profundidade. O material da camada superior abaixo das cotas do
do talude
dimensionado com base nos efeitos das correntes locais (e.g., correntes de
e da
velocidade orbital de ondas.
Para o dimensionamento associado
correntes longitudinais considera-se um valor
de velocidade de correntes de 1 m/s para a
atual, estimado com base
em estudos conduzidos pela CB&I previamente para a mesma
Assume-se que as
estruturas propostas influenciam o campo de correntes, resultando em um

refinado em toda a

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

Os volumes totais (i.e., integrados ao longo da estrutura) dos diferentes materiais que

de ondas e correntes como

CAMADA
armadura
filtro

CAMADA
filtro

QUEBRA-MAR
(camadas de material)
MATERIAL
pedra marroada
pedra 4
cascalho
TOTAL
ENROCAMENTO
(camadas de material)
MATERIAL
pedra 4
cascalho
TOTAL

5.0

DERROCAMENTO E DRAGAGEM

5.1

DERROCAMENTO

Os dados utilizados para o dimensionamento e
derrocagem foram provenientes dos levantamentos
agosto de 2014.

5.2

Para as fases de detalhamento do projeto, sugere-se avaliar a possibilidade de
rebaixamento da cota da crista do quebra-mar buscando minimizar a
da estrutura
na paisagem.
disso, a capacidade de
e
da
no interior da
marina deve ser avaliada com o intuito de evitar
e
da qualidade
ambiental. Como alternativa alguns
de concreto podem ser posicionados ao longo
da
leste da estrutura, oposta ao canal de acesso (Figura 12). Recomenda-se
determinar a quantidade e posicionamento das
utilizando modelagem
e de qualidade de
sendo comparada a taxa de
do volume

VOLUME (m3)
9.000
14.000
50.000
73.000

VOLUME (m3)
4.200
14.000
18.200

de volumes de dragagem e
e
realizados em

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

A estabilidade do material devido velocidade orbital das ondas calculada utilizando a
de Shields e a
de cisalhamento associada a ondas na profundidade de 1,7

ao refinamento do projeto

dos quebra-mares;

As
do quebra-mar
definidas levando em
requisitos
construtivos e buscando
de custos de
O
do quebra-mar
corresponde maior
de material, sendo
de material de preenchimento
de baixo custo; neste caso rocha pouco selecionada (1 - 300 kg, '
). Os taludes
correspondem ao
de
natural do material considerado, o que facilita a

requerido d=0,11m para garantir estabilidade do

de projeto e canal de acesso, para

Levantamento
completo
de alta
magnetometria e
imageamento do fundo com sonar de varredura lateral), de forma a descartar e/ou

4.6

A espessura da sob-camada na faixa de talude acima da cota -1,70 m de 0,5 m, que
garante o cumprimento de sua
levando em conta as margens de
construtiva. Ao longo da crista do quebra-mar a espessura da camada menor
visto que nesta
as incertezas construtivas
inferiores. Em locais com profundidades
que excedem 1,70 m, a sob-camada forma a base do
do talude, tornando-se mais

o

Levantamento

Levantamento

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

Iterativamente

VOLUME (m3)
220.700,00

Tendo em vista a
da obra de dragagem, e a necessidade de aterro nas
adjacentes a marina, recomenda-se o uso de uma draga de
e recalque (Figura 11),
para despejo do material dragado diretamente na
de
do aterro
de
acoplada, garantido o reaproveitamento do material, e dispensando a

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

dos dados
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:

DRAGAGEM

Conforme citado no item anterior, uma vez que
foi
a
da
de material consolidado na cota de projeto, para fins de
dos volumes
de dragagem a partir do levantamento
considerou-se o fundo composto

estacionamento.
Os dados utilizados para a estimativa de volume de aterro

provenientes de um

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

A seguir na Tabela 3,
aterro:

apresentados os quantitativos obtidos nos

de volume de

ATERRO
(estacionamento e praia adjacente)
estacionamento
praia a leste

2,50/3,60
2,00/1,00

VOLUME (m3)
200.000
20.000

Conforme recomendado na
anterior (item 5.0 do
considera-se que o
material proveniente da dragagem possui qualidade
para ser reaproveitado na
do aterro. No entanto,
de material adicional para
do aterro (80.000
assim como do material para
da

Schiereck, G.J.; Verhagen, H.J. Introduction to Bed, Bank and shore protection. VSSD,

Verhagen, H.J.; d'Angremond, K.; van Roode, F. Breakwaters and Closure Dams. VSSD,

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

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

PIANC - CRITERIA FOR MOVEMENTS OF
MOORED SHIPS IN HARBOURS

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO

ATUAL

QUEBRA-MAR ABERTO

QUEBRA-MAR FECHADO
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ESTUDOS AMBIENTAIS

ARK7 ARQUITETOS ASSOCIADOS

JA8 ARQUITETURA E PAISAGEM

EQUIPE:

EQUIPE:

ARQ.
ARQ.
ARQ.
ARQ.
ARQ.

ARQ.
ARQ.
ARQ.

ADRIANO KREMER
GIOVANI BONETTI
LEANDRO ROTOLO
MARCOS JOBIM
SILVANA CARLEVARO

AMBIENS CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI

JULIANA CASTRO
ALINE BUSS
ADRIANO MIRANDA

KAILA BISSOLOTTI
MIGUEL DOLNY
PEDRO BAZZO

2013
PROJETO

DO BRT (TRANSPORTE

ARQ.
ENG.
ARQ.
ARQ.

MARIA ANDREA TRIANA MONTES - MsC
OLAVO KUCKER ARANTES - MsC

ENG.
ENG.

SANITARISTA E AMBIENTAL SABRINA MAESTRI
AMBIENTAL PHILLIPPI KOEHRIG

POLLYANNA RODRIGUES LIMA

COLABORADORES:

ENG BERNARDO SANTOS
ENG NUNO LOPES

ARQ.

2011

2016

CONSULTORIA PARA A CIDADE PEDRA BRANCA - Programa Clima Positivo da

2012

2015

COLABORADORES:

RENATA DE VECCHI - DRa

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
HABITASUL EMPREENDIMENTO

POR

DE

2012
LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA O PROJETO

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

2013

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DA
LOCALIZADO EM

Sede da Softplan, 2012/2013

-

HONROSA NO CONCURSO INTERNACIONAL PARA
DO PROJETO
E DE URBANISMO DA ANTEL ARENA (CONJUNTO DE
USO
COMPREENDENDO
DE USO ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DE ESPORTE E UM

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

PROPOSTA DE REASSENTAMENTO DA COMUNIDADE "NOVA DEMANDA", 2011/2012

Brasil - 2011/2012

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

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE COM
OBJETIVOS DE
DE UMA UNIDADE INDUSTRIAL EM
2012/2015;

- CRA, 2011

DESENHO URBANO PREVENDO A
DE PASSEIOS
CICLOVIAS,
E
PARA AS SEGUINTES VIAS:
RUA DA UNIVERSIDADE (PASSEIO PEDRA BRANCA), RUA PORTINARI, RUA DA PEDRA,
RUA
FRANCISCO, RUA PORTOBELO, RUA CRICIUMA, RUA JAIR HAMMS, RUA DA

2009

2007

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E
PARQUES
DA PROPART
LAGUNA/SC - 2011;

PROJETO
PARA AVENIDA PEDRA BRANCA (PASSEIO PEDRA BRANCA),
RUA PORTINARI, RUA DA PEDRA, RUA
FRANCISCO, RUA PORTOBELO, RUA

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

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

, 2011

DE IMPACTO DO MEIO AMBIENTE DOS
LTDA, LOCALIZADO EM

DO CAMPUS

NO CONCURSO NACIONAL PARA
DO PROJETO
DA SEDE DO CAMPO
DE GOLFE - RIO DE JANEIRO/ RJ -

2011
PROJETO DESTAQUE NA
COM O PROJETO

ENG PATRICK LINDLEY
ENG ANDREW WHEELER

EQUIPE:

2010

DO CENTRO DE EVENTOS DE

PROJETO

EQUIPE:

COLABORADORES:

COLABORADORES:

ARQ.
ARQ.
ARQ.

EQUIPE:

BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE
PAULO
DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE

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

2014
PROJETO

2002
MARINA QUINTA DO LORDE - QUINTA DO LORDE, ILHA DA MADEIRA - 26.150,00 m2
E DESENHO URBANO PARA RUA FELIPE SCHIMIDT (ENTRE RUA

CONSULTORIA NO PROJETO DO CONCURSO SOLAR DECATHLON, 2009
LUGAR no concurso de
para a Casa do
Brasil para

no
GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA USINA DE
DE ENERGIA
AZUL DA WEG EQUIPAMENTOS
S.A, LOCALIZADO EM
2012/2013;

Projeto vencedor do "HOLCIM AWARDS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION".
Bronze
. Autores: arq. Maria Andrea Triana, eng. Roberto

CIDADE
-

GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 2011;

2010:
LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA
DE REFORMA E
DA BIBLIOTECA

DO PROJETO
DE

LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA
DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE

DO PROJETO
DE SANTA CATARINA -

2015
-

DA RUA BOCAIUVA
DE PASSEIOS

DE DESENHO URBANO PREVENDO A

GERENCIAMENTO AMBIENTAL DOS PARQUES

CONSULTORIA PARA PROJETO TIVIT CALL CENTER , 2007
no

DE

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

DOCE E BOM JARDIM

CATARINENSE

CONSULTORIA AMBIENTAL

AMBIENTAL DAS MARINAS ASSOCIADAS AO PROJETO MARINA LEGAL
2009
PROJETO

CONSULTORIA PARA PROJETO PRIMAVERA GREEN OFFICE , 2005

DO CENTRO EXECUTIVO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA

Projeto inscrito no processo de
LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA

DE
DE UM

REFERENTE AOS PROCESSOS DE
DE
DE
LOCALIZADO NO BAIRRO

DO PROJETO

DE
DE
LOCALIZADA EM SANTO
DE
LISBOA PARA O COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA - CESUSC 2016

2007
RECEBIDO EM CONJUNTO COM OUTROS
DE ARQUITETURA DE
NA BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITETURA DE BUENOS AIRES PARA
O PROJETO DA PEDRA BRANCA URBANISMO
SC HONROSA NO CONCURSO NACIONAL PARA

DA SEDE DA

HONROSA NO CONCURSO NACIONAL PARA
DO CENTRO DE
EM EMPREENDEDORISMO SEBRAE DE MINAS GERAIS - BELO HORIZONTE/

CONSULTORIA Projeto CETRAGUA.
Etiqueta

no

. Local:

CONSULTORIA PROJETO SUNSET CACUPE . Projeto do arq. Rene Goncalves, Construtora
GND. O projeto obteve a
Projeto SJ1. ATO Projetos, Construtora Sphera Quattro, O projeto obteve a

;

, ATO Projetos. Os projetos obtiveram a
.
2006
LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA
DO PROJETO
DO CENTRO INTEGRADO DA COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE - PORTO ALEGRE/

2005
LUGAR NO CONCURSO NACIONAL PARA
DO PROJETO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTUDO DE SANTA CATARINA -

Projeto SUSTAINABLE SOCIAL HOUSING INITIATIVE - SUSHI. Projeto do PNUMA em

SC -

FICHA TECNICA DA EQUIPE
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PROJETO ESTRUTURAL

CB&I MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LTDA.

PROJETO + CONCRETO Ltda.

EQUIPE COMERCIAL:

EQUIPE:

Felipe Sprovieri
Environmental & Infrastructure

ENG. ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

PCARDOSO ENGENHARIA
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

CHEREM ENGENHARIA LTDA.

EQUIPE:

EQUIPE:

ENG.
ENG.

EQUIPE:

RICARDO CHEREM DE ABREU
HELMUT POVEDA

ENG. PAULO FERNANDO CARDOSO
ENG.KARLA ROBERTA SIMA

TEC.

ENGENHEIRO SANITARISTA EDSON MARTINS CARDOSO - CREA -SC 39.397-8
COLABORADORES:

COLABORADORES:

Lia Magnani
Environmental & Infrastructure

SALDANHA E FONTES ENGENHARIA

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

MEC. FAUSTO CAVICHIOLI NETO
2011

2016
Diana A. Bezerra
Environmental & Infrastructure

2015
EDIFICIO COMERCIAL ZENI - 1.400 m2

CENTRO DE EVENTOS
de teatro para 1.600 pessoas,

- Centro de Cultura e Eventos, projeto
salas de eventos e
de

2014
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

Modelagem

dos Processos de

a

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - Centro de Cultura e Eventos: projeto
de teatro para 1.800 pessoas, salas de
salas de eventos e
de
2013
HOTEL VILLAGE DA MONTANHA - RANCHO QUEIMADO, SC - 1.300m2

e

CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA: projeto de sistemas
de
1.750 TR,
gelada, unidades terminais
em

2010

SOUZA CRUZ - UNIDADE CANOINHAS: projeto de sistemas de

de Ondas na

do projeto dos molhes da marina e

de Sondagens

2011

das

2009

Modelagem
para Manobrabilidade de Navios,
realizadas para
avaliar a viabilidade de
de uma transportadora de granel seco em
de Correntes com ADCPs no Terminal Mearim.

natural

TRIBUNAL DE
DE SANTA CATARINA - ANEXO da SEDE
projeto de sistemas de
500 TR,
gelada, unidades terminais

da Jazida Submarina, Estudos de Jet Probe

2008
FATMA -

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

2010
DO MEIO AMBIENTE - CENTRO DE VISITANTES DO PARQUE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CENTRO DE CULTURA E
projeto de sistema de
600 TR.
para 1.800 pessoas, centro de

de correntes e

SHOPPING BARRASOL, em Barra Velha, ES. Projeto de sistema de

Levantamento
Imageamento do Fundo e
Rasa de Alta
Modelagem
do Transporte de Sedimentos e
Estudos relacionados
de um estaleiro na
Norte de

74,00 KVA

de Projeto Conceitual de Engenharia. Levantamento
e
e amostragem
e subaquosa para subsidiar a
do projeto conceitual de
da orla do
de
dos Guararapes, Brasil.
Estudos de
e Cubagem de Jazida Submarina. Etapa do Projeto de
Estudo
dos Processos de
e de Alternativas de Alargamento da Faixa
de Praia, Modelagem
com a finalidade de investigar os processos
erosivos e apresentar alternativas que possam ser empregadas na
da
Projeto

de

de Dragagem e Projeto Executivo de

Praial. Projeto de

de Projeto
com Detalhamento Construtivo. Projeto de
plano de
com referidas quantidades e custos, metodologia
e cronograma de
dos molhes visando
da barra

Estudos de Alternativas de Obras de
Costeira.
e
de praias arenosas em Pernambuco,

de orla
de medidas

Desenvolvimento de Projetos
de Engenharia Baseada em
FEL-1.
Para
offshore e onshore sejam greenfield ou brownfield, para
Oceanop.

e

e
da Petrobras, Brasil.
Projeto
(TUF). Consultoria na

de unidade de coleta de dados (UCDs)
em sondas de
e
a

Offshore de
do projeto

do Terminal

da
offshore da

do Sistema de Monitoramento de

Subsidio ao Licenciamento Ambiental de Jazida de Areia Marinha. Levantamento
e
levantamentos
e
de sedimentos,
levantamento de perfis
estudos de modelagem
Bahia, Brasil.
Estudo
de
de Alternativas Locacionais e
Projeto Executivo Para

de Trapiches. Bases de Ubatuba e

FINANCEIRO
REBELLO & CONSULTORES ASSOCIADOS

TORQUATO REGIS ARQUITETOS

ECON. AMARO CESAR REBELLO

TERRASCAN

BROOKS AMBIENTAL
ENG. SERGIO EDUARDO DE SOUZA

EQUIPE:

do

Laudo
acerca das
atuais da Orla da Praia da
Alternativas futuras de
da praia erodida e
de engenharia
visando
costeira na Praia da
Santa
Catarina, Brasil.
e Gerenciamento a Dragagem.
da bacia de
e
Projetos Executivos das Estruturas
Implantado em Santos.
dos

CONSULTORIAS

Complexo

ARQ. DIEGO TORQUATO REGIS
ARQ. NATHALIA SOUZA REGIS

CONSULTORES DE ENGENHARIA URBANA
ENG. GILBERTO BLEGGI

COLABORADORES:

da
de um Terminal a ser
e premissas de projeto, Canal do
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