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Análise da área 
(Sistema viário, orientação solar e regime de ventos)
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Conceito e Partido

N

010 30 80 180

LEGENDA

Laguna

Área de intervenção

Uso predominantemente residencial

Uso predominantemente comercial

Área verde

Praça pública

Ruas

Uso predominantemente institucional

Mapa de uso do solo

Fonte: Google Street View

Fonte: Google Street View

Conceito
Sugeridas pelo entorno e pelo desenho do terreno, 

as diretrizes projetuais apontavam no sentido de buscar o 
partido nas potencialidades do espaço e na ampliação das 
possibilidades de uso em diversos momentos do dia. Dessa 
forma, buscou-se afirmar o ambiente natural através da 
criação de espaços de estar e contemplação - da lagoa, do 
entardecer e do próprio espaço construído –, além de 
condições adequadas de permanência, tendo em vista que 
em determinados períodos do ano e dos dias as condições 
bioclimáticas (vento, sol, chuva) poderiam dificultar o uso 
confortável do ambiente. Com isso optou-se pela criação de 
barreiras naturais (árvores e arbustos) para amenizar a deriva 
ao vento e coberturas (totais ou parciais) para possibilitar o 
uso em horários de forte insolação ou em dias de chuva. Os 
usos são dos mais diversos, desde bancos e espaços para o 
convívio e conversação, ambientes para a leitura, quiosques 
para o consumo de lanches e bebidas, contemplação da 
lagoa e do pôr-do-sol, além de uma medianeira para projeção 
de filmes com arquibancada para estar.

Partido Arquitetônico
O programa de necessidades do projeto é a 

criação de um espaço público que contemple uma área de 
3.775m², localizado na Avenida Engenheiro Colombo Sales. 
O terreno está localizado na orla da laguna e está entre duas 
curvas de nível, por isso a topografia é plana. As laterais de 
maior comprimento estão voltadas nos sentidos leste/ oeste, 
com o oeste voltado para a laguna, por isso, o projeto irá 
valorizar ao máximo a vista do pôr do sol na mesma. Na região 
há uma incidência direta de vento, principalmente vento sul, o 
qual é incidente no inverno, necessitando ser barrado. O 
terreno apresenta-se desabitado e é utilizado como 
estacionamento. O entorno da área é principalmente 
comercial.

O sistema estrutural adotado na arquibancada e 
nas bacias de conversação é de concreto. Os espaços de 
leitura, as lixeiras, os bancos e os decks são feitos de 
madeira. A concepção formal foi solucionada a partir do 
estudo do espaço existente, seu entorno e dos usos aos quais 
serão destinados. O terreno tem muitas áreas livres pela 
necessidade de haver espaços para atividades de lazer em 
geral. Uma área foi reservada para que as pessoas possam 
fazer piqueniques, ou apenas para descansar. A iluminação é 
adequada para o uso e local. As soluções utilizadas para 
determinar os espaços sombreados funcionam através do 
uso de pergolados e vegetação típica da região.
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Fonte: Google Street View
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Planta de Situação
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Planta Baixa, Planta de Cobertura
e Croqui de Setorização e Fluxograma

UDESC

N
Planta Baixa

1 : 200 

LEGENDA

Espaço para leitura

Banco

Poste de iluminação

Lixeira

Vaga para bicicleta

Iluminação em árvores

Croqui de Setorização e Fluxograma
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Planta de Cobertura
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Cortes Longitudinais
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Vista Frontal, Concepção Estrutural e Material 
e Inserção no Espaço Urbano

UDESC

Concepção estrutural e material:

A partir das condicionantes locais uma questão muito importante precisava ser 
resolvida: o sistema estrutural e material. Dada a proximidade com a lagoa 
devido à situação do terreno – resultado de um aterro –, era necessário criar 
uma estrutura que dialogasse com o ambiente, fosse durável e adequada aos 
usos aos quais se propunha. Dessa forma, para superar a umidade do solo, 
todos os elementos que necessitam fundações e/ou se desenvolvem abaixo 
do nível do terreno – e por isso mais próximo à água –, foram pensados em 
concreto armado. Fazem parte dessas estruturas as arquibancadas, as bacias 
de conversação e o setor de quiosques e banheiros. Além da questão 
estrutural, o concreto armado aparente responde às aspirações formais do 
partido. As coberturas e mobiliários foram desenvolvidos principalmente em 
madeira: a opção feita devido às características do espaço que está sendo 
criado e de seus usos - que sugerem certa informalidade –, parece responder 
bem ao programa que tem como princípio o convívio e o uso coletivo de um 
espaço integrado à natureza. As coberturas por exemplo, na forma de 
pérgolas, possibilitam diferentes jogos de luz e sombra ao longo dos dias e 
receberão uma vegetação que estará também em constante mudança, assim 
como a diversidade de relações que poderão acontecer naquele espaço. 
Sendo assim, concreto e madeira afirmam a dualidade do espaço, que se 
destina ao uso continuo e duradouro ainda que repleto de metamorfoses.

Inserção no espaço urbano:

A inserção no espaço urbano requer apurada atenção devido 
à localização e às características do terreno. Sendo assim, o 
projeto deverá passar pela aprovação da prefeitura – dado o 
caráter de APP –, do SPU – devido à condição de área da 
União – e, estando em área de centro histórico, pelo IPHAN. 
Os cuidados solicitados pelo projeto apontam no sentido de 
buscar soluções sanitárias, de destino de resíduos, drenagem 
e escoamento entre outros. Todas essas questões precisam 
ser resolvidas de acordo com a legislação vigente, buscando 
sempre a preservação do ambiente natural e da identidade do 
espaço construído já edificado. 
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Croquis

UDESC



10
    14

Centro de Educação Superior da Região Sul

Laguna, 17 de Setembro de 2014

Perspectivas
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Referenciais teóricosProjeto paisagístico dos arquitetos Eduardo Barra e Marcia Moss. Desse projeto serão 
aproveitadas as ideias das bacias de conversação e do anfiteatro externo.

Planta baixa
Sem escala

Parque dos Enigmas
Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro

(Praça pôr do sol)

A praça é destinada à contemplação da vista existente. Pelo fato da praça 
apresentar grandes áreas verdes com espaços sombreados por árvores, 
permite que ela seja apropriada de diferentes formas pelos usuários e por 
eventos ocasionais.

Fonte: BARRA, Eduardo. Paisagens úteis Escritos sobre paisagismos. Editora Senac, São Paulo, 2006.

Fonte: GATTI, Simone. Espaços Públicos. Diagnóstico e metodologia de projeto. Editora ABCP, São 
Paulo, 2013
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