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MOTIVAÇÃO

Ao refletir sobre o que seria o TCC para mim, cheguei a algumas respostas:
-Uma solução para uma problemática existente na cidade;
-Uma forma de expressão catalisadora do meu aprendizado no curso e fora dele;
-Um trabalho que reflita os temas que mais me identifico dentro da arquitetura.

Já existia a vontade de projetar um equipamento de uso público, que de alguma forma pudesse con-
tribuir de forma positiva para a vida as pessoas. A ideia de trabalhar com novas tecnologias e ino-
vação surgiu como uma maneira de oferecer capacitação e atividades que fossem interessantes e 
atrativas principalmente para jovens, bem como atividades para se fazer no contraturno escolar. 
Durante a graduação alguns temas chamaram minha atenção, como os relacionados ao conforto am-
biental e sustentabilidade, por isso a  intenção é aplicar esses conceitos no projeto, de forma coerente 
com o entorno existente.
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OBJETIVOS

GERAL
Propor um equipamento para a área central de Florianópolis a fim de aumentar o fluxo de pessoas para 
aquela região, através de um programa com atividades de aprendizagem e produção tecnológica, com 
foco no desenvolvimento profissional de jovens, através de um projeto arquitetônico condizente com as 
condicionantes ambientais.

ESPECÍFICOS
Entender a dinâmica da área atualmente, bem como sua história;
Conhecer as entidades que atuam na área e que podem se articular com o projeto;
Estudar arquiteturas que utilizem estratégias bioclimáticas;
Estudar lugares de aprendizagem voltados para tecnologia;
Lançar diretrizes projetuais para a intervenção arquitetônica;
Lançar uma proposta arquitetônica;
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METODOLOGIA

ETAPA 1
JUSTIFICATIVAS E OBRAS DE REFERÊNCIA
Nessa etapa serão abordados os principais enfoques do trabalho, bem como sua importância na atualidade. Serão apresentadas obras 
de referência que tratem das temáticas propostas e que possam contribuir para o desenvolvimento do projeto.

ETAPA 2
LEITURA DO LOCAL
Conhecer a região, sua história e sua dinâmica na atualidade. Nessa etapa serão feitas leituras do local através de observação, entrevis-
tas e registro fotográfico.

ETAPA 3
DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES E DIRETRIZES
A partir das análises serão propostas as atividades,  e as diretrizes para o projeto.

ETAPA 4
PROPOSIÇÃO ARQUITETÔNICA
A última etapa refere-se à proposição arquitetônica em si, serão apresentadas plantas, cortes e imagens da proposta. 
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ETAPA 1



JUSTIFICATIVA - Enfoques Prioritários

Bioclimatologia
A arquitetura sem a consideração das condicionantes ambientais, 
resulta em edifícios com alto custo operacional, que dependem dos 
sistemas de iluminação e controle térmico artificiais. Por exemplo,  
a ausência de proteção solar externa às aberturas acarreta na en-
trada de radiação solar direta, obrigando o uso interno de cortinas 
e persianas, que diminuem a iluminação natural do ambiente e au-
mentam o uso de luz artificial.
Segundo Corbella e Yannas (2009, p. 19) “A  arquitetura sustentável é 
a continuidade mais natural da bioclimática, considerando também 
a integração do edifício à totalidade do meio ambiente, de forma a 
torná-lo parte de um conjunto maior.”
Nas edificações atuais a iluminação e o condicionamento artificiais 
são responsáveis por grande parte do consumo de energia. Essa si-
tuação pode ser revertida quando a edificação possui disposito mais 
eficazes aliados  à estratégias de aproveitamento da luz e ventilação 
natural. É importante ressaltar que a luz natural está amplamente 
disponível  no horário de uso das edificações não residenciais. (DI-
DONÉ,  2009)

Título do Gráfico

1 2 3

Título do Gráfico
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Público
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Outros

CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO BRASIL

CONSUMO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NOS SETO-
RES

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014)

A utilização da luz natural é importante sob diversos aspectos, 
entre eles: a visão e o contato com o exterior, permitindo que o 
indivíduo tenha informações sobre as condições externas, como 
hora do dia, vento, chuva e outros, proporcionando, inclusive sen-
sação de bem estar e alívio da monotonia com a visualização di-
nâmica da paisagem externa.  (ZEILMANN, 1999)
O aproveitamento da ventilação natural se apresenta como uma 
estratégia de conforto, propiciando a perda de calor através da 
renovação de ar nos ambientes. O clima de Florianópolis se ca-
racteriza como temperado com alta umidade relativa do ar em 
todas as estações, o que implica a necessidade de ventilação o 
ano todo, inclusive durante o inverno, nesta estação porém, de-
ve-se ter cuidado quanto à estanqueidade das esquadrias, pos-
sibilitando apenas a ventilação mínima. (CARTANA, 2006)

MICROCLIMA
Outro fator que influencia no desempenho dos edifícios é o mi-
croclima local, profundamente influenciado pela configuração 
urbana. Dependendo da proporção entre gabarito das edificações 
e largura das ruas, estas podem se transformar em verdadeiros 
cânions, com dificuldade de dissipar o calor gerado pela ação do 
homem e contribuindo para a formação de ilhas de calor. (COR-
BELLA; YANNAS, 2009). 
Dias (2005) utiliza dados do Centro de Estudos Cultura e Cidada-
nia - CECCA para afirmar que na região central de Florianópolis, 
em 1987, a alta densidade urbana e pouca ventilação alteraram a 
temperatura ambiente, sendo que em alguns pontos do centro a 
temperatura pode ser 7° mais alta que em outras regiões da cida-
de.

46,7% 23,3% 

15,4% 

8,0%
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Setor da Tecnologia da Informação (TI)
Durante as últimas décadas o setor da Tecnologia apresentou ex-
pansão na grande Florianópolis, segundo dados do TISC (Blog Tec-
nologia e Inovação em Santa Catarina), esse setor foi responsá-
vel por 45% do PIB no município.  Esses fatores tem incentivado a 
abertura de novas empresas e a vinda de pessoas de diferentes 
partes do estado e do Brasil para trabalhar na área.  
A grande demanda por profissionais apresenta-se como oportu-
nidade para aqueles que tenham interesse nas áreas de tecnolo-
gia e inovação. Esse panorama em Florianópolis é propício para a 
qualificação profissional, principlamente se trabalhado como fer-
ramenta de mobilidade social, pois a educação e qualificação pro-
fissional tem um papel fundamental na diminuição das desigual-
dades sociais.

Sustentabilidade 
Em seu artigo intitulado “A (in)sustentabilidade na arquitetura” 
Hickel faz algumas reflexões: Durante muito tempo a arquitetu-
ra não deu devida importancia à sustentabilidade, pensando na 
natureza como fonte inesgotável. Qual pode ser a solução para 
essa questão? Roberto Fernandez se refere a uma interdiscipli-
naridade entre os campos de ensino (filosofia, cultura,tecnolo-
gia e todas as áreas ligadas à questões ambientais).

“A ecologia vai além da técnica. O problema ambiental vai jun-
to com a preservação da identidade cultural, do genius loci, das 
condições climáticas e geográficas”

Uma arquitetura que está consciente do meio onde está inse-
rida, levando em consideração aspectos sociais, ambientais e 
econômicos, trabalha a favor da sustentabilidade.
Um dos desafios atuais é demostrar que arquitetura ecológica, 
além de ser necessária, pode ser muito atrante do ponto de vis-
ta estético, conceitual e cultural.  (HICKEL, 2005)

Projeto Rondon

https://institutocampusparty.org.br/include/ (projeto INCLUDE)
Projeto PAIDEIA (Lab USP)
https://jornal.usp.br/universidade/jovens-de-baixa-renda-po-
dem-aprender-informatica-e-programacao-na-usp/
https://pcworld.com.br/cpbr12-projeto-leva-inclusao-e-tecnolo-

JUSTIFICATIVA - Enfoques Prioritários

Geração de empregos no setor de TI em Santa Catarina. Fonte: Pacheco e 
Rivero Neto (2015)
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Aprendizagem e qualificação profissional
Segundo informações da Organização ChildFund Brasil, iniciativas 
como projetos sociais que incentivem o desenvolvimento pessoal 
por meio de educação, esporte e cultura tem obtido êxito garantin-
do condições dignas de sobrevivência e desenvolvimento social. 
Child Fund Brasil (2018). 
Como exemplo de projeto de aprendizagem bem sucedido, pode-
mos citar o Paideia, promovido pelo Laboratório de Sustentabili-
dade (Lassu) da Escola Politécnica da USP. Desde 2016 o projeto 
ensina microinformática e programação à jovens de baixa renda. 
A capacitação envolve também conhecimentos sobre relaciona-
mento profissional, cidadania e sustentabilidade. O projeto funcio-
na com colaboração de empresas parceiras, como contrapartida, 
as aulas são gratuitas e os jovens tem a oportunidade de trabalhar 
nessas empresas. 

Alunos do Projeto Paidéia. Fonte: <www.facebook.
com/lassu.usp>

JUSTIFICATIVA - Enfoques Prioritários

Panorama do jovem no Brasil hoje

23% dos jovens de 15 a 29 anos não estudam nem 
trabalham
Pnad 2017 Educação/IBGE
A falta de experiência dificulta a entrada no mercado de trabalho, 
e a falta de qualificação não garante a permanência.

2,8 milhões de jovens entre 14 e 17 anos não fre-
quentam a escola
Censo Escolar 2016 INEP
Muitos jovens abandonam a escola pela necessidade de gera-
ção de renda na família, ou para cuidar de afazeres domésticos, 
crianças, adolescentes ou idosos.
32,4% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desem-
pregados
IBGE 2018
Os jovens são os mais afetados pela falta de experiência na hora 
de buscar um emprego. 

A falta de educação e perspectivas de mudança social, combina-
dos muitas vezes à relações familiares enfraquecidas são fatores 
que tornam os jovens vulnaráveis ao mundo das drogas e do crime. 
Nesse contexto, ações que promovam a inclusão e capacitação de 
jovens são essenciais para a redução da criminalidade e violência 
nessa faixa etária, oferecendo oportunidadesde crescimento pes-
soal e profissional.
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REFERÊNCIAS

Edifício Sul do Centro Federal 1202
Localizado em Seattle, abriga o Corpo de Engenheiros do Exército dos 
Estados Unidos. Projetados pelo escritório ZGF Architects, o edíficio tem 
o formato em “U” com um núcleo central, onde se concentram todos os 
serviços comuns e atividades coletivas. A intenção de promover trocas e 
coletividade é traduzida na arquitetura através dos espaços integrados e 
abertos e das conexões entre o núcleo central e os setores.
O edifício foi construido num local onde funcionava um parque industrial 
na beira do rio, cujo qual foi aproprieado pelo projeto, reutilizando ma-
deira e fazendo referências ao rio no interior do edifício.

Como a referência pode contribuir 

para o projeto?
Criação de um espaço interno coletivo e integra-
dor;
Ambiente altamente tecnológico e sustentável, 
mas ao mesmo tempo, interior acolhedor e con-
fortável;
Tendência à integração dos espaços de trabalho e 

pesquisa;
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Vista superior da edificação e implantação. Fon-
te: < http://www.aiatopten.org/node/204> Acesso: 
29/10/2018

Sesc 24 de maio
Localizado em São Paulo e projetado pelos escritórios MMBB Arquitetos 
e Paulo Mendes da Rocha, o Sesc é resultado da reforma do edificio sede 
da antiga Mesbla para transformá-lo num complexo de instalações de re-
creação e serviços.
O edificio se relaciona com o entorno através da criação de praças cober-
tas em alguns níveis, que permitem visuais para a cidade. Além disso, a 
praça no térreo tem a função de galeria de passagem livre, com espaços 
de estar e exposição.
O programa em si promove a participação pública, sendo que menos da 
metade dos espaços são de acesso restrito (condicionados à inscrição 
prévia em atividades), nos demais  acesso e permanência são livres.

Como a referência pode 
contribuir para o proje-

to?
Criação de uma praça pública 
aberta no térreo, espaço convi-
dativo tanto no acesso quanto 
nas circulações;
Materialidade da arquitetura;

Térreo público. Fonte: < https://www.archdaily.com.br/br/889788/sesc-
-24-de-maio-paulo-mendes-da-rocha-plus-mmbb-arquitetos >  Acesso: 
29/10/2018

Centro Cívico Universitário em Bogotá
Os ganhadores do concurso para projetar o Centro Cívico Universitário 
em Bogotá, Konrad Brunner y Cristián Undurraga, propuseram  volumes 
contínuos que se integram à paisagem histórica .  A proposta inclui uma 
grande praça que adentra e continua no interior do edificio, se relacio-
nando com os usos mais públicos do projeto: salas de exposições, bi-
blioteca, centro de pesquisa e aprendizagem e teatro. Vista externa edificação. Fonte: < https://www.plataformaarquitectura.cl/

cl/792116/conoce-el-futuro-centro-civico-universitario-disenado-por-
-konrad-brunner-y-cristian-undurraga-en-bogota >  Acesso: 29/10/2018

Como a referência pode 

contribuir para o projeto?
Respeito ao entorno histórico e 
integração com o mesmo; 
Praça pública como continuidade 

da rua;



REFERÊNCIAS

Sede do Sebrae em Brasília
Projetado pelos arquitetos Alvaro Puntoni, Luciano Margotto, João So-
dré e Jonathan Davies, o edifício se insere na topografia, configurando 
2 térreos, o primeiro um pouco rebaixado em relação à rua ao redor do 
qual se localizam as atividades de caráter público (espaços de formação 
e treinamento, salas multiuso, auditório, biblioteca e cafeteria). O segun-
do térreo é composto pelos principais acessos ao conjunto, através de 
varandas abertas à cidade e ao lago Paranoá.
Na base do conjunto (térreo inferior e térreo superior) encontram-se as 
funções coletivas, as atividades que por vezes recebem colaboradores 
ou público externo. Estes espaços estão organizados e articulados pela 
“Praça de Estar” um pátio interno que é marcado ainda pela presença do 
auditório. 
A conexão entre os setores se dá através de dois volumes de circulação 
vertical (escadas, varandas e elevadores). A circulação incorpora no per-
curso cotidiano o vazio central, acentuando sua presença.

Como a referência pode 
contribuir para o proje-

to?
Integração com o ambiente 
natural; 
Áreas comuns onde se tem 
contato com sol, vento, chuva;
Térreo público com caráter de 
praça;
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Vista externa edificação. Fonte: < https://www.archdaily.com.br/br/01-402/
sede-do-sebrae-gruposp?ad_medium=gallery >  Acesso: 29/10/2018

Centro de Inovação Merck
O edificio está localizado na Alemanha, foi projetado pelo escritório HENN 
e abriga um centro de pesquisa e inovação em tecnologia e ciências. A for-
ma ortogonal do volume é derivada do contexto das edificações vizinhas, 
sendo evidenciado pelos materiais e técnica construtiva o contraste que o 
Centro de Inovação compõe no entorno.
No onterior do edificio as grandes rampas ocupam o núcleo central, 
funcionando como pontes entre os setores. Cada andar possui áreas 
de trabalho integradas entre si, enquanto os espaços que necessitam 
maior privacidade se concentram ao longo da fachada e nos mezaninos.

Esquema com áreas de maior concentração (azul) e áreas de maior co-
municação (branco). Fonte: < https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/895393/centro-de-innovacion-merck-architect-henn >  Acesso: 
29/10/2018

Como a referência pode 

contribuir para o projeto?
Contraste entre arquitetura do 
edifício e entorno histórico;
Imporatância dada às circu-
lações: meios de integração e 
passagem;
Layout aberto, facilitando inte-

gração e trocas;
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FLORIANÓPOLIS CENTRO PEDREIRA

LOCAL DE ESTUDO
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FLORIANÓPOLIS

Município População
Florianópolis 421240

Florianópolis é a capital de Santa Catarina, abrigando uma  
população total de 421.240 habitantes (registrada pelo Cen-
so de 2010).
A história de Florianópolis teve início com os índios tupi-
-guaranis, cujos indícios de sua presença se encontram nos 
sambaquis e sítios arqueológicos.  Por volta de 1675, Fran-
cisco Dias Velho, com sua família e agregados, inicia a povo-
ação da ilha com a fundação de Nossa Senhora do Desterro .
Devido à sua invejável posição estratégica, a ilha é ocupa-
da militarmente a partir de 1737, quando começam a cons-
truir as fortalezas necessárias à defesa do seu território. 
Esse fato resultou numa importante ocupação da ilha, e 
desenvolvimento da agricultura e indústria manufatureira 
de algodão e linho.
Desterro tornou-se capital da Província de Santa Catarina 
em 1823, passando por um período de prosperidade  com o 
recebimento de recursos federais.  Com a implantação da 
República, as resistências locais ao novo governo provoca-
ram um distanciamento do governo central. Em 1894 houve a 
vitória das forças comandadas pelo Marechal Floriano Pei-
xoto, determinando a mudança do nome de Desterro para 
Florianópolis, em homenagem ao Marechal. 

Breve Histórico População

Bairro População
Agronômica 15588

João Paulo 4774

Saco Grande 7607

Córrego Grande 10563

Pantanal 5496

Costeira do Pirajubaé 9341

José Mendes 3385

Santa Mônica 1658

Saco dos Limões 14670

Trindade 18812

Itacorubi 15665

Monte Verde 6429

Centro 44315

Nas tabelas a seguir são apresentados 
os dados do Censo de 2010, para a popu-
lação de Florianópolis e dos bairros que 
compõe o Distrito sede, onde se encontra 
o terreno de estudo.
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População
A economia da cidade é voltada ao setor terciário, 
principalmente para comércio e serviços. O turismo 
também contribui de forma significativa, muitos turis-
tas são atraídos pelas belezas naturais e as variadas 
praias, principalmente no verão. 
Atualmente o pólo de tecnologia é o que mais contribui 
para o PIB da cidade.  Segundo dados do Acate Tech Re-
port de 2015, Florianópolis é lider dos pólos da região 
sul, e terceiro do país em faturamento médio. 
Esse crescimento no setor tecnológico tem propor-
cionado a instalação e abertura de empresas e espa-
ços voltados para a área, como o Sapiens Parque, o 
Centro de Inovação Acate e o Tecnópolis, localizados 
no norte da Ilha. 

Economia

Implantação do Sapiens Parque. Fonte: <http://via.ufsc.br/sapiens-
-parque/> Acesso em: 15/10/2018

Centro de Inovação ACATE. Fonte: <http://www.primaveragarden.
com.br/project/centro-de-inovacao-acate-primavera/> Acesso em: 
15/10/2018

FLORIANÓPOLIS
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CENTRO

O Centro de Florianópolis, atualmente, é o bairro com maior 
densidade populacional da cidade, abrigando uma grande 
quantidade de comércios e serviços, bem como o Terminal In-
tegrado do Centro (TICEN) que conecta o centro aos bairros e 
à grande Florianópolis. Além de abrigar o Terminal Rodoviário 
Rita Maria e as duas pontes que unem a ilha ao continente.

0 200 400 m
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Imagem aérea baía sul. Fonte: Google Earth. Acesso em: 08/10/2018

Mapa de Cheios e Vazios
Fonte: QGIS, Adaptado pela autora.

Cheios e Vazios
A partir da análise do mapa de cheios e vazios foi possível 
perceber a densidade em termos de edificações construídas e 
também a granulometria da região. Nota-se uma diversidade 
no tamanho dos grãos: os maiores grãos correspondem a edi-
fícios comerciais, escolas e equipamentos como a Rodoviária e 
o Centro de Eventos Centro-Sul.  Os maiores vazios se encon-
tram no aterro e no topo do Morro da Cruz. A avenida Mauro 
Ramos funciona como um “divisor”, a leste dela os grãos co-
meçam a diminuir e ficam cada vez menores à medida que se 
sobe o Morro da Cruz.  A parte do centro fundacional é mais 
densa, e a maioria das edificações ocupam 100% do lote. 



PEDREIRA

Histórico
Ao leste da Praça XV de Novembro, onde se encontrava a antiga Pedreira, formou-se o bairro de mesmo nome. Ali moravam pessoas li-
vres e escravos.  Como a rocha  era a matéria prima para as construções da cidade, lá também se estabeleceu grande parte da população 
que trabalhava na extração e carregamento das rochas graníticas. A parte a leste da Praça XV apresentava relevo mais acidentado, o que 
dificultava as construções e o traçado de quadras regulares, como se observa melhor à oeste da Praça XV.
O desenvolvimento dessa região se deu principalmente pelas atividades comerciais proporcionadas pelo porto e pelo trabalho na pe-
dreira - esses fatores motivaram o deslocamento de pessoas de vários pontos da cidade para o centro de Florianópolis. 
Com tanta gente vivendo ali, e muitas vezes em condições precárias, no entorno do Córrego da Fonte foi onde apareceram os primeiros 
casos das epidemias. A Pedreira era considerada “o bairro mais sujo da cidade.  Cortiços baratos e sem conforto. Lavadeiras. Marinheiros. 
Soldados. Mendigos. Gente de má fama. Toda uma favela a marginar um rio imundo” (CABRAL, 1971, p. 193 e 194). Nesse contexto, a elite 
passou a se referir preconceituosamente a essa parte da cidade como Rio da Bulha.

- 112 -

No início do século XX o Brasil  passava a adotar políticas sani-
taristas como forma de combater doenças e “embelezar” as ci-
dades. Em Florianópolis as intervenções sanitaristas incluíam 
a demolição de casas e cortiços, onde vivia a população de me-
nor poder aquisitivo. As campanhas sanitaristas transforma-
ram as relações de vida na cidade, e doenças eram combatidas 
com obras urbanas sanitárias. Em 1917 foi construída a primeira 
rede de esgoto da cidade, e com ela, as pessoas mais humildes 
teriam que se adaptar tanto às imposições econômicas disto 
quanto aos costumes e hábitos. O trabalho das lavadeiras ao 
longo dos córregos e nas fontes, por exemplo, foi extinto dessa 
área. (Santos, 2009)

Mapa Desterro 1876. Fonte: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/92552> 
Acesso em: 08/10/2018
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Nesse contexto, segundo Santos (2009), no início do século XX, durante a política higienista, muitas casas na Pedreira foram destru-
ídas. Uma das únicas casas que permaneceram foi o sobrado onde nasceu e viveu o pintor Victor Meirelles. Inclusive, segundo Sara 
Souza (1980, p.222 e 230), a casa do pintor Victor Meirelles na antiga Rua da Pedreira, é um dos únicos sobrados  na cidade que não teve 
sua arquitetura portuguesa modificada pelas posturas municipais que impuseram elementos da arquitetura neoclássica francesa.

No final da década de 20 a cidade apresentava outra paisagem urbana: ruas calçadas, urbanização de largos e praças, rede de ilumi-
nação elétrica e de água. Abertura de ruas e avenidas, novos prédios, automóveis circulando pela cidade e cruzando a ponte sobre o 
Estreito (Santos, 2009).

Casas no bairro da Pedreira, 1910. Fonte: Acervo da casa da 

Memória.

Casas sendo demolidas no bairro da Pedreira, 1919. Fonte: 

Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina.

PEDREIRA
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A cidade moderna, Florianópolis na década de 1920. Veículos no 
centro, praças e jardins. Á direita, poste da rede telefônica, que era 
usado principalmente para o comércio e governo. Fonte: Acervo da 

Casa da Memória (Fundação Franklin Cascaes).



PEDREIRA

Entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, a população da Pedreira vivia 
em condições precárias, porém, sem segregação. Foi com o desenvolvimento da 
navegação e posteriormente do comércio - o que possibilitou a formação de uma 
elite econômica durante o século XIX - que a cidade passou a abrigar pessoas de 
classes econômicas muito distintas. 

Em 1921, dois anos depois do início da canalização do Rio da Bulha e da contínua 
demolição dos casebres, tem-se o registro da primeira ocupação intensa dos 
morros (Santos, 2009). A população que foi expulsa da Pedreira, era composta 
por lavadeiras, escravos e libertos, soldados e imigrantes. Não houve política 
pública de ajuda às populações mais pobres, que foram gradativamente expulsas 
do centro. 

Segregação
A Lei Municipal 595  de 1927 permitia a construção de casas de madeira em áreas 
periféricas, onde os moradores poderiam abrir ruas, com a condição de que as ca-
sas não fossem vistas do centro. (Lei 595, de 29 de outubro de 1927. Estado de Santa 
Catharina. Município de Florianópolis. Collecção de Leis e Resoluções de 1927, pá-
gina 18. Typ. da FolhaNova. Códice 340, caixa 30. Arquivo Histórico do Município de 
Florianópolis.)

Por outro lado, a região da Avenida do Saneamento, passou a ser valorizada pela 
classe média e rica. Foram construídos prédios públicos e casas que só pode-
riam ser construídas sob especificações arquitetônicas. Como exemplos pode-
mos citar a Escola Normal (atual Museu da Escola Catarinense) e o Instituto Poli-
técnico (atual Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina), primeira escola 
universitária do estado.

Morro da Caixa, final da década de 1920. Em primeiro plano a Mater-
nidade Carlos Corrêa. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Santa Catarina.

O Mocotó, década de 1950.  Acervo da Casa da Memória (Fundação 
Franklin Cascaes).
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Em 1922 foi inaugurada a Avenida do Saneamento, ao longo do Rio da Bulha (atual Avenida Hercílio Luz), fruto das práticas sanitaris-
tas.  Ao longo da Avenida do Saneamento, houve uma reorganização do espaço urbano, nas áreas que se concentravam as moradias 
mais humildes, foram construídos prédios institucionais e criados lotes de acordo com os novos códigos de posturas. Pode-se ver 
em  mensagem enviado pelo Governador Hercilio Luz ao Congresso Representativo, a justificativa e as prioridades para o governo:

“Há muito que se fazia sentir a necessidade de sanear extensa zona da nossa Capital, cuja salubridade vinha sendo gravemente 
prejudicada pela existência de águas estagnadas, devido a obstrução de córregos e cannaes que atravessam essa parte da ci-
dade em diversas direcções passando por terrenos particulares, tornando-se por esse motivo difficil a respectiva fiscalização. 
Procurei resolver este problema traçando uma avenida que, muito antes de constituir uma obra de embellezamento para a cida-
de, é a solução de um problema de saneamento. Para a abertura dessa nova artéria, que acompanha o curso sinuoso de um dos 
córregos mais extensos da cidade, foram feitas algumas desapropriações, que recahiram, na sua maior parte, em prédios que 
pelas suas condições hygienicas, attentavam contra a saúde de seus moradores”. 

PEDREIRA

Avenida do Saneamento, 1922. Fonte: Instituto Histórico e 

Geográfico de Santa Catarina.

Avenida Hercílio Luz,  2005. Fonte: < https://ndonline.com.br/
florianopolis/coluna/carlos-damiao/muitas-maneiras-de-per-

ceber-e-lembrar-florianopolis> Acesso em: 08/10/2018

Avenida  Hercílio Luz, 2018. Fonte: Acervo pessoal
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Depois da construção da Ponte Hercílio Luz (1922-1926), houve um en-
fraquecimento  das  atividades comerciais portuárias, e a valorização  
da  área oeste da Praça XV,  pela proximidade com a ponte. Mesmo 
assim,  a  parte  leste  continuava com grande fluxo de pessoas.

Durante as décadas de 60 e 70, houve a construção do aterro, que 
praticamente extinguiu as atividades do porto. Agora Florianópolis 
possuía uma grande infraestrutura rodoviária, para suportar o cresci-
mento que a cidade, e principalmente o centro, passavam. Na Pedreira, 
edifícios em altura eram construídos, descaracterizando a tradicional 
linguagem do bairro.

Em 1988, junto ao Forte Santa Bárbara, foi construído o Terminal Ur-
bano Cidade de Florianópolis. O entorno imediato se beneficiou com o 
terminal, nas rua próximas, um forte comércio se consolidou.  O ter-
minal também propiciou a instalação de vários cursinhos pré vestibu-
lares, escolas e restaurantes, além de comércios “próprios” do local 
como sebos, bancas, e lojas de artesanato.

Com o crescimento da cidade começou-se a planejar um novo sistema 
de mobilidade, que atendesse melhor às novas demandas. Dessa forma, 
em 2003  foi inaugurado o Sistema Integrado de Transporte. Novos ter-
minais foram construídos e o TICEN substituiu os terminais do centro, 
desativando o Terminal da Francisco Tolentino e deixando o Terminal Ci-
dade de Florianópolis para linhas intermunicipais. Com isso, a Pedreira 
teve seu fluxo de pessoas drasticamente reduzido, causando prejuízos 
aos comerciantes e culminando com o estado de descuido do bairro. Terminal Cidade de Florianópolis em 1989. Fonte: <https://onibusbrasil.com/leo-

nardosilvasc/932876> Acesso em: 08/10/2018
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Terminal de Integração do Centro (TICEN). Fonte: < https://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=1658865>
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Iniciativas na área de estudo
Em 2013 surgiu o Projeto Viva a Cidade, uma parceria da CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas) com a Prefeitura de Florianópolis com o intuito de dar uso e vitalidade à 
área da Pedreira. O projeto propõe atividades de artesanato, sebos, brechós, expo-
sições, além de uma Feira Permanente que ocorre todos os sábados.

Feira permanete no Calçadão João Pinto. 
Fonte: arquivo pessoal

Centro Sapiens
Anunciado em julho de 2015, o Centro Sapiens  é uma parceria entre Prefeitura e ini-
ciativa privada, que tem como objetivo transformar a área leste do centro em um Dis-
trito Criativo, através do desenvolvimento de atividades de fomento à economia cria-
tiva, como start-ups, ambientes de coworking e empreendedorismo. O projeto prevê a 
melhoria da infraestrutura local, como aterramento de fiação elétrica e ampliação da 
rede de esgoto. Além disso, será oferecida isenção de taxas à empresas que investi-
rem em tecnologia, até que elas se firmem no mercado.

Segundo descrição, a Missão do projeto é:
“Reconhecer a importância das atividades culturais e criativas na promoção econômi-
ca e no desenvolvimento territorial;
Utilizar a criatividade como fator-chave para o desenvolvimento e a criação de valor 
para a região leste do Centro Histórico de Florianópolis, transversal a todas as ativida-
des e práticas sociais;
Potencializar e fomentar a economia criativa local;
Realizar novas formas de apropriação que por meio de um conjunto de ações incorpo-
radas transformem os espaços urbanos através do processo de revitalização urbana 
atribuindo-lhes conteúdos sociais, econômicos e culturais com cerne na criação de 
um ambiente propício ao empreendedorismo, à criatividade e à inovação.”

É pertinente observar que uma revitalização urbana deve promover um processo 
com caráter inclusivo e integrador, caso contrário, podem ocorrer problemas como 
a expulsão da população local, seja pela perda de identidade com a região ou pelo 
processo de especulação imobiliária.

Demarcação da área do centro Sapiens. Fonte: <http://dc.clicrbs.com.br/sc/noti-
cias/noticia/2015/09/prefeitura-de-florianopolis-lanca-oficialmente-o-projeto-
-do-centro-sapiens-4847551.html> Acesso em: 08/10/2018
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Esquerda: Travessa Ratcliff; Direita: Travessa Osmar Regueira; 

Fonte: Acervo pessoal.

Serviço de cabelereiro gratuito na Feira 
permanente Viva a Cidade. Fonte: Página 
do Facebook: Feira Semanal Permanente 
Viva a Cidade



Esquerda: Travessa Ratcliff; Direita: Travessa Osmar Regueira; 

Fonte: Acervo pessoal.

Ao analisar os usos no bairro da Pedreira é possível perceber a predominância de comércios e serviços. Dentre esses usos destacam-se lojas, mini-
-mercados, bares, lanchonetes e escolas. Essa porção do centro reúne três equipamentos culturais, são eles:  Instituto Meyer Filho, Museu da Escola 
Catarinense e o Museu Victor Meirelles (que atualmente passa por reforma e ampliação).  É importante observar que existem muitos equipamentos 
educacionais, sejam escolas de ensino médio, curso preparatório para concursos, cursos de idiomas e inclusive cursos de formação de atores. São 
totalizados 9 edifícios públicos de uso institucional, dentre eles o IBGE, a Secretaria de Estado da Educação, Instituto Histórico e Geográfico de San-
ta Catarina e Agência dos correios. Tanto os edifícios comerciais quanto as instituições fucnionam normalmente no horário comercial, das 9h às 19h, 
exceto o colégio Energia, que tem horário ampliado até as 22h. É intrigante a quantidade de edifícios abandonados ou vagos para aluguel, sendo que 
alguns inclusive são tombados. Notou-se que frequentemente o térreo era ocupado por comércio, enquanto as salas superiores permaneciam vagas 
para aluguel.
Apesar do predomínio dos usos comerciais, estes se apresentam variados, como restaurantes, cafés e sebos. Esse aspecto aliado à oferta cultural 
existente, é um grande potencial da área. 
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Mapa de Usos do 
Solo
Fonte: Elaboração própria.

Mapa de 
Comércios 
e Serviços
Fonte: Elaboração 
própria.

SÍTIO ESCOLHIDO



O interior da região é carente de áreas verdes, porém em seu entorno existem áreas de lazer e estar importantes para a cidade como a Praça XV de Novembro 
e a Avenida Hercílio Luz. A praça é um dos cartões postais da cidade e o principal ponto de encontro no centro de Florianópolis. A Av. Hercílio Luz é um passeio 
muito utilizado pelos moradores da região e como trajeto para chegar às demais regiões do centro. Percebe-se que, atualmente, a Avenida é muito utilizada 
por estudantes das escolas próximas, IEE e IFSC, e por funcionários das instituições do entorno. A falta de espaços  verdes de lazer no miolo da Pedreira con-
tribui para a falta de apropriação e permanência dos espaços públicos ali presentes.

ÁREAS VERDES
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Mapa de Áreas 
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Fonte: Elaboração própria.

Vista da Avenida Hercilio Luz. Fonte: arquivo pessoal Forte Santa Bárbara. Fonte: arquivo pessoal
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Praça XV de Novembro. Fonte: < http://destinoflorianopolis.com.br/praca-xv-de-novembro/>
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Nas vias de uso compartilhado, onde a caixa permite, existem bolsões de es-
tacionamento do sistema Zona Azul, o que acaba comprometendo a visualiza-
ção e àcesso às edificações. As vias exclusivas de pedestres são: Rua Antônio 
Luz, Calçadão João Pinto, parte da rua Saldanha Marinho e Victor Meirelles e 
a Travessa Ratcliff.
As ruas Rua dos Ilhéus, Av. Paulo Fontes e Av. Hercílio Luz delimitam o bairro 
externamente, tendo a função de distribuir o trânsito das vias rápidas. A rua Ti-
radentes é uma das mais movimentadas do bairro, devido a presença do Colé-
gio Energia. Possui fluxo principalmente no horário de entrada/saída de alunos. 
A travessa Ratcliff possui grande fluxo de pedestres e caráter de permanência, 
pela tarde e noite, devido à presença de bares e, mais recentemente do projeto 
Travessa Cultural, que propõe programação diversificada com música, artesa-
nato e apresentações artísticas.
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Mapa do Sistema Viário
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Geoprocessamento 



O terreno estudado se encontra no conjunto arquitetônico I, que compreende: 
“A área formada pelo Conjunto abriga o núcleo histórico de fundação e o centro 
histórico. O Conjunto I possui como principal componente a Praça XV de No-
vembro e adjacências. Compreende, pelo lado direito, o quadrilátero formado 
pelas ruas Conselheiro Mafra e Padre Roma, e à esquerda é delimitado pela 
Avenida Hercílio.” (DIAS, 2005). O estado de conservação das edificações tom-
badas varia, sendo que algumas estão muito degradadas, a ponto de impossi-
bilitar seu uso.
Com relação ao nível de proteção, na Pedreira existem edificações P1, P2 e P3, 
conforme o mapa.

CATEGORIA P1 – Imóvel a ser totalmente conservado ou restaurado tanto interna como externamen-
te pelo excepcional valor histórico, arquitetônico, artístico ou cultural de toda a unidade.
CATEGORIA P2 – Imóvel partícipe de conjunto arquitetônico cujo interesse histórico está em ser 
pertencente a esse conjunto, devendo seu exterior ser totalmente conservado ou restaurado, mas 
podendo haver remanejamento interno desde que sua volumetria e acabamento externo não sejam 
afetados de forma a manter-se intacta a possibilidade de identificar o perfil histórico urbano.
CATEGORIA P3 – Imóvel adjacente à edificação ou conjunto arquitetônico de interesse histórico po-
dendo ser demolido, mas ficando a reedificação ou edificação sujeita a restrições a serem definidas 
em legislação complementar, capazes de impedir que a nova construção ou utilização descaracteri-

ze as articulações entre as relações espaciais e visuais ali envolvidas.
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PATRIMÔNIO Mapa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico
Fonte: Elaboração própria, com base na Dissertação de DIAS (2005).

Esquerda para direita: Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, categoria P1; Escola Antonieta de Barros, categoria P2; 
Sobrado comercial, categoria P2; Fonte: Acervo pessoal. 
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Na parte da manhã a rua mais movimentada é a Tiradentes, tanto por pe-
destres quanto por veículos, principalmente nos horários de entrada/
saída dos cursos e escolas. A rua Victor Meirelles não possui um grande 
fluxo de veículos, sendo mais utilizada como acesso aos estacionamen-
tos da Zona Azul. Para os pedestres é usada como passagem.
A travessa Ratcliff se encontra vazia durante a manhã.
Percebem-se algumas barreiras, visuais e físicas no local. Os automó-
veis, postes e fiação elétrica atrapalham a visualização e acesso às edi-
ficações. Alguns edifícios possuem muros gradeados e acesso por por-
tões controlados, como é o caso do Ministério da Fazenda, Secretaria de 
Estado da Educação e o edifício do Renapsi.
As arquiteturas de várias épocas se misturam, formando um mosaico 
de cores, texturas e materiais.
Movimentação de muitas pessoas jovens, mas também de pessoas 
mais velhas.
Manifestações artisticas: grafitti, principamente na Travessa Ratcliff. 
Próximo ao terreno, na Escola Antonieta de Barros percebe-se a gran-
de quantidade de colagens (técnica lambe-lambe) e grafitti. 
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PERCEPÇÕES

Texturas, cores e formas da Pedreira. Fonte: arquivo pessoal



ARQUITETURAS
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Variedade nas arquiteturas: materiais, cores, formas, alturas e 
estilos. Fonte: arquivo pessoal.



LEITURA DO CLIMA DE FLORIANÓPOLIS
A cidade se localiza na Zona bioclimática 3, segun-
do a classificação de Köeppen, o clima pertence ao 
tipo fundamental  Cf e a variedade específica Cfa, 
clima mesotérmico úmido, com chuvas bem distri-
buídas todo o ano.  A partir da análise dos gráficos 
de temperatura de bulbo seco percebe-se que o mês 
de janeiro apresenta a maior média, com 24,79°C,  
enquanto o mês de junho apresenta a menor média, 
de 16,99°C. Segundo a plataforma ProjetEEE, em 43% 
do ano os usuários sofrem com desconforto por frio, 
em 40% do ano sofrem por calor, e permanecem em 
conforto térmico apenas 17% do ano. Em relação à 
umidade relativa do ar, Florianópolis apresenta mé-
dias mensais sempre acima de 80%. A alta umida-
de provoca desconforto térmico com sensação de 
abafamento e dificuldade de evaporação do suor du-
rante os meses de calor. Além disso, a alta umidade 
provoca baixa amplitude térmica, fazendo com que 
o calor permaneça durante a noite. Quanto à ven-
tilação, a direção predominante é a Norte, seguida 
da direção Nordeste, por isso, aberturas localizadas 
nessas fachadas são importantes para a ventilação.

Pela carta solar podemos observar uma diferença en-
tre a trajetória solar nos meses de inverno e verão. No 
inverno, quando a irradiação é mais necessária para 
aquecimento, a cidade tem um período de insolação 
das 7h às 17h.
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ANÁLISE CLIMÁTICA

Gráficos de Temperaturas, Rosa dos ventos, Umidade Relativa e Carta solar para Florianópolis. Fonte: < http://projeteee.
mma.gov.br/dados-climaticos/?cidade=SC+-+Florian%C3%B3polis&id_cidade=bra_sc_florianopolis-luz.ap.838990_try.1963> 
Acesso em 04/11/2018.



O TERRENO
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Terminal Urbano 
Cidade de Floria-
nópolis

Praça XV

Av. Hercílio 
Luz
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Visualização da porçãonorte do terreno. Pode-se perceber o desnível existente, além da relação dos edifícios vizinhos com o 
terreno. O Ministério da Fazenda, à esquerda, forma uma barreira. Assim como o edifício alto que se destaca e cobre uma porção 
do céu. A partir do ponto fotografado, também é possível ver parte do Instituto Histórico e Geográfico de SC.  Fonte: arquivo pes-
soal.

Porção sul do terreno. O entorno próximo possui gabarito baixo. A Av. Hercilío Luz proporciona um grande “respiro” para uma das 
frentes do terreno, com um espaço amplo com vegetação e pássaros. O Morro da Cruz pode ser visto parcialmente atrás do IEE. 
A partir de um gabarito maior da edificação proposta, será possível visualizá-lo melhor, sem  interferência do entorno.
Fonte: Arquivo pessoal.

Topografia
O Terreno está nivelado com a Av. Hercílio Luz, porém possui 
um desnível com relação à Rua General Bittencourt. A fim de 
propor a arquitetura, além da análise da planta topográfica da 
área, foram realizadas medições da altura de desnível in loco. 
No ponto mais alto do terreno, a cota é 2.60m (imagem à es-
querda); no ponto mais baixo, a rua General Bittencourt está 
nivelada com o terreno (imagem à direita). Fonte: Arquivo pes-
soal.

Esquerda: Inso-
lação no terreno 
às 15h, dia 21/12. 
Direita: Insola-
ção no terreno 
às 9h, dia 21/06.  
Fonte: Elaborado 
pela autora.

Insolação e Sombreamento
A partir da análise da insolação no terreno, se conclui que no solstício de verão quase não há sombreamento, apenas no 
fim da tarde na porção sudoeste. No solstício de inverno, urante a manhã há sombra na porção nordeste do terreno, e esta 
vai diminuindo com o passar do dia, até que, a partir das 15h a porção sombreada é a noroeste.

Gráfico da Rosa dos ventos no contexto do terreno.  
Fonte: Elaborado pela autora.

Ventilação



PONTOS DE INTERESSE
São apresentados alguns pontos de interesse para o projeto, que poderiam se relacionar com ele, seja no uso, no compartilhamento de 
espaço e ideias. Também são destacadas algumas vistas interessantes para o projeto.

RENAPSI (Rede Nacional de Apren-
dizagem, Promoção Social e Integra-
ção)
A ONG oferece atividades e enca-
minha jovens (entre 14 e 24 anos) 
para estágio na modalidade jovem-
-aprendiz. Durante entrevista com a 
entidade foi relatada a necessidade 
de um espaço maior para realização 
de palestras e atividades educativas.

IEE
O Instituto Estadual de Educação 
atende aproximadamente 5000 alu-
nos de toda grande Florianópolis, 
oferece atividades extracurriculares 
esportivas e reforço escolar. Não 
possui capacitação profissional.

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFI-
CO DE SANTA CATARINA
Conta com uma expressiva docu-
mentação e uma biblioteca, consti-
tuindo-se o mais importante centro 
da memória catarinense. Edifício 
tombado da década de 20, foi cons-
truído para abrigar a 1ª Instituição de 
Ensino Superior de Santa Catarina.

ESCOLA ANTONIETA DE BARROS
Atualmente abandonada, foi palco 
de manifestações populares, ar-
tísticas e culturais, como o “Ocupa 
Antonieta”, com o intuito de chamar 
a atenção para o abandono e pedir 
providências.

INSTITUTO ARCO-ÍRIS
ONG vinculada à UFSC que trabalha 
com pessoas em situação de  vulne-
rabilidade social.

CALÇADÃO JOÃO PINTO
Todos os sábados, na primeira qua-
dra do calçadão, acontece uma feira 
de antiguidades e artesanato

TRAVESSA RATT-
CLIFF
Os bares da traves-
sa são movimenta-
dos durante a noite.

MORRO DA CRUZ
Mesmo no ponto mais baixo do ter-
reno é possivel visualizar parte do 
morro.

Imagem aérea da Pedreira. Fonte: Google maps.

ICOM
O Instituto Comunitário 
da Grande Florianópolis 
apoia empresas e indivídu-
os que fazem investimen-
tos e ações sociais, além de 
abrigar um Centro de Apoio 
à Inovação Social (CAIS). 
Possui o Fundo para Em-
preendimento jovem, que 
oferece assessoria e apoio 
financeiro para jovens de 
baixa renda desenvolve-
rem seus projetos.
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GABARITOS e LEGISLAÇÃO

Legislação
O terreno estudado se encontra numa AMC 12.5 e 
inserida em uma APC. Segundo a Lei Complemen-
tar N. 482:
“Área Mista Central (AMC) - de alta densidade, com-
plexidade e miscigenação, destinada a usos resi-
denciais, comerciais e de serviços;”
“As Áreas de Preservação Cultural (APC) são aque-
las destinadas à preservação de sítios de interesse 
cultural, objetivando a preservação, valorização e 
promoção delas.”

Gabaritos
A região apresenta um gabarito variado, desde edifícios com um único pavi-
mento à edificios de 14 pavimentos, como a Secretaria de Estado da Educação. 
As edificações de gabaritos mais elevados se encontram principalmente em 
direção ao aterro, consequência do tamanho dos lotes nessa porção. Apesar 
disso, no miolo do bairro também aparecem edificações de tamanhos variados. 
Devido ao boom imobiliário da década de 70, Florianópolis passou por um pro-
cesso de verticalização,  que  contribuiu para a descaracterização da paisagem 
no centro histórico.

SEM ESCALA
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Reflexões que deram origem ao programa de atividades;
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REFLEXÕES SOBRE A PEDREIRA

EDUCAÇÃO
CAPACITAÇÃO
ACESSO À INFORMAÇÃO
EMPREENDEDORISMO
SOCIAL

ESPAÇO PÚBLICO

EXPRESSÃO
ARTÍSTICA E 
CULTURAL

O programa de usos surgiu a partir 
da análise da Pedreira de “ontem” e 
“hoje”, destacando-se os pontos mais 
importantes para o desenvolvimento 
do trabalho. O bairro abrigou a pri-
meira Universidade do Estado e era o 
local de extração de pedras, as quais 
constituem as ruas e casas. Dessa 
forma, o programa visa recuperar 
essa vocação educacional e produti-
va, a partir do ensino voltado à tec-
nologia, devido ao potencial de de 
crescimento dessa área na cidade. 

Na década 20 se iniciou um proces-
so de “higienização” na Pedreira, e a 
população mais carente foi gradati-
vamente expulsa do local. Assim, o 
projeto busca convidar essa popu-
lação de volta à Pedreira, a partir da 
criação de espaços públicos e um 
programa social de aprendizagem.

Atualmente o bairro se caracteriza 
pelo patrimônio existente, por iniciati-
vas culturais e manifestações artistí-
cas, por isso o programa dará espaço 
para se expressar e socializar.



ENSINO NO CENTRO

Ensino na área de tecnologia em Florianópolis
Para a produção do mapa foram consideradas instituições de ensino 
fundamental, médio, técnico e ensino superior (presencial).
Existem muitas instituições de ensino no bairro, no total 35, sendo 
29% públicas e 71% privadas. Se analisarmos somente as que pos-
suem algum curso na área de tecnologia da informação, são con-
tabilizadas 5 instituições, e a única de caráter público é o IFSC.  As 
privadas são a Faculdade Anhanguera, Unisul, Faculdade Energia e a 
instituição de investimento misto é o SENAC (Instituição privada sem 
fins lucrativos).
A maioria das instituições públicas correspondem à escolas de ensi-
no fundamental e médio e apesar de existiram cursos técnicos ofe-
recidos a um custo mais baixo (por exemplo, no SENAC) o único es-
tabelecimento que oferece curso na área de tecnologia totalmente 
gratuito é o  IFSC, que possui alta concorrência para as vagas.
Considerando-se as áreas de ZEIS existentes e a população que re-
side no bairro, não há muitas oportunidades de qualificação profis-
sional para a população de baixa renda. Além disso, devido à presen-
ça de grandes escolas públicas na região, o equipamento sugerido 
atenderia não só o bairro, mas também pessoas que estudam e/ou 
trabalham no centro. A proximidade com o Terminal TICEN e a Ave-
nida Mauro Ramos, é outro potencial, que facilitaria o acesso de pes-
soas de diferentes partes da ilha para o equipamento.LEGENDA

Instituição pública
Instituição privada

Instituição que oferece curso na
área de tecnologia

ZEIS

Instituição mista

0 200 400 m

36

Mapa de Instituições Educacionais
Fonte: Elaboração própria, com base nos da-
dos do QGIS e análise do local.
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ATIVIDADES

APRENDER/ESTUDAR PRODUZIR EXPRESSAR SOCIALIZAR

CURSOS - 
DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARES, GAMES, 
APP

OFICINAS - 
ROBÓTICA, ARDUINO, 
EMPREENDEDORISMO

ESPAÇOS DE ESTUDOS

INCUBADORA SOCIAL

MATERIALIZAÇÃO 
DIGITAL E ANALÓGICA

EXPOSIÇÃO - 
RUA GENERAL BITTEN-
COURT, 
MATERIALIZAÇÃO

SALA MULTIUSO

TERRAÇO E ARQUIBAN-
CADA

TERRAÇOS E ARQUI-
BANCADA

CANTINA
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O programa de atividades sebaseia em 4 eixos:



ATIVIDADES

Espaços de aprendizagem em tecnologia e oficinas
A ideia é que esses espaços ofereçam estrutura e suporte para que os alunos possam aprender a desenvolver programas, aplicativos, jo-
gos, assim como oferecer oficinas práticas relacionadas à tecnologia, com programas atrativos principalmente para jovens. Estes cursos 
poderão contemplar pessoas com conhecimento básico em informática. 
Durante o trabalho de pesquisa foi feita uma visita à unidade do SENAI em Florianópolis, pois este equipamento possui muitas simi-
laridades com o projeto proposto, como o público alvo e o formato dos cursos. Foram analisados os espaços e a dinâmica do local, 
e se percebeu que além das salas de aula comum, com computadores e lousa, ambientes de integração entre os estudantes são es-
senciais. O SENAI possui a “Sala aberta” que é um espaço de trocas, com mobiliário de descanso, lousa branca e projetor, mobiliário 
dinâmico, que permite a formação de grupos grandes e pequenos.
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Unidade SENAI Jaraguá do sul. Imagens disponíveis em: < http://sc.senai.br/pt-br/faculdade-senai-laboratorios>

Incubadora Social  e Sala de Estudos
Um espaço fisico e infraestrutura disponível para que os estudantes possam desenvolver suas ideias, iniciar uma empresa e receber 
suporte técnico, gerencial e formação. Além disso, seria um espaço de trocas e integração entre diferentes pessoas e saberes. Para 
ser viável, a incubadora poderia ser fruto de parcerias entre o IFSC e a Prefeitura Municipal de Florianópolis.  Nessa incubadora se-
rão priorizados os projetos com enfoque social, que se utilizem das tecnologias e do conhecimento científico para identificar e propor 
soluções às problemáticas das comunidades e da população local.
A sala de estudos é um espaço para que os estudantes possam fazer as tarefas, bem como pesquisas e trabalhos. É equipada com com-
putadores e material didático e é integrada à incubadora, para facilitar as trocas e integração entre os usuários do edifício.
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Espaço de Materialização
São oficinas de fabricação digital que além de integrar e disponibilizar um conjunto de ferramentas produtivas avançadas, também estimulam 
a formação de grupos organizados de inovação colaborativa. A materialização pode ser aproveitada em diversas áreas, como robótica, design, 
programação, engenharia, desenvolvendo novas capacidades e habilidades. Os espaços de fabricação digital tem como foco a invenção e ino-
vação, incentivando a criatividade. A filosofia que surge com esses espaços é de  democratizar o acesso à tecnologias avançadas e permitir que 
qualquer pessoa possa produzir praticamente qualquer coisa, desde pequenos protótipos até peças de mobiliário por exemplo. Os espaços de 
fabricação digital surgem da necessidade de fabricação pessoal, da expressão “faça você mesmo”. Esses fatores são vistos como um grande 
potencial para inovação social, buscando solução para problemas que podem estar associados à satisfação de necessidades básicas em países 
que estão em desenvolvimento (MOTA, 2012 apud KAPPEL, 2015 p.22). 

Visto que as ferramentas de fabricação digital possuem custo de aquisição e manutenção elevado, o espaço de materialização se divide em dois: 
materialização digital e analógica. A segunda, conta com ferramentas manuais, servindo como apoio à criação e desenvolvendo habilidades 
manuais para os usuários.
A ideia deste espaço é possibilitar aos estudantes o desenvolvimento de suas ideias e projetos, fabricação de protótipos, bem como permitir a 
divulgação dessas tecnologias à comunidade através de oficinas abertas e visitação. A integração com as Escolas da região também permitirá 
o desenvolvimento de objetos voltados à educação e inclusão. 

 Este diagrama explica 
o que é um Fab Lab. Se-
guindo o sentido horário 
temos: “Um lugar para 
discutir e implementar 
projetos; um lugar de 
formação e aprendiza-
gem; um lugar para so-
lucionar um problema 
local; uma comunidade 
de recursos e habilida-
des; uma plataforma de 
inovação social, digital 
e econômica;um lugar 
para fazer qualquer coi-
sa” Fonte: Fab Lab Flori-
pa. Disponível em: < ht-
tps://fablabfloripa.files.
wordpress.com/2013/11/
laura-pandelle-o-que-
-c3a9-um-fab-lab.png>

Esquerda: Pronto 3D, Laboratório de fabricação digital 
em Florianópolis,. Fonte: Arquivo pessoal.
Acima: Oficina Shape de Skate no Frabique Lab, labo-
ratório de fabricação digital e Marcenaria em Porto 
Alegre. Fonte: Site do Fabrique Lab. Disponível em: < 
http://fabrique.cc/shape/>

O padrão tipológico da rede mundial estabelece um conjunto mínimo de máquinas por comando numérico de nível profissional, porém de baixo custo, o que permite 
que todo e qualquer projeto possa ser reproduzido em qualquer Fab Lab do mundo. O conjunto inclui uma máquina de corte a laser capaz de produzir estruturas 2D e 
3D, uma máquina de corte de vinil que fabrica antenas e circuitos flexíveis, uma fresadora de alta resolução para fabricar circuitos impressos e moldes, e uma máquina 
maior para criar peças de grande escala. Para controlar as máquinas e fazer modelos 3D são usados softwares de código aberto, os quais o direito autoral permite 
estudar, modificar e distribuir o software de graça. (MOTA, 2012 apud KAPPEL, 2015  p. 23)



Exposição
Os espaços para exposição estarão integrados às áreas de estar e descanso, bem como próximos à rua, como um convite à comunidade. Desse 
modo, o objetivo é  potencializar as qualidades artísticas e culturais já existentes na Pedreira, propondo atividades que possam também acon-
tecer aos finais de semana, como projeção de filmes na fachada e uma feira na rua General Bittencourt.
Além disso, o projeto contará com uma sala multiuso, onde podem acontecer palestras, oficinas e exposições.

PÚBLICO ALVO
Os espaços de aprendizagem e criação são voltado para jovens em busca de inserção no mercado de trabalho, estudantes, e pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Os espaços de caráter público (estar, exposição, cantina), além dos usuários citados anterior-
mente, visam a apropriação das pessoas que trabalham, estudam e/ou vivem na região. 
A Organização Mundial da Saúde, divide a adolescência em 3 fases: Pré-adolescência, Adolescência e Juventude. O foco destre trabalho 
são os indivíduos da fase “Juventude”, de faixa etária entre 15 e 24 anos.

Estar/descanso/cantina
Espaços públicos de estar e ócio que promovam a integração entre as pessoas, bem como que permita a visualização ao edificio e às atividades 
que se realizam ali.  A cantina servirá como um espaço de alimentação que atenda às necessidades dos usuários do edifício e também como uma 
opção à comunidade. Um espaço para alimentação e também para estudo, com tomadas disponíveis e mobiliário coletivo e individual.
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O que já existe?

Code_for
Atualmente na sua fase piloto, é um projeto desenvolvido por alunos do curso de Engenharia mecânica da 
UFSC em parceira com o IFSC. São oferecidas aulas de programação para Desenvolvimento Web para jo-
vens em situação de vulnerabilidade social. As aulas acontecem aos sábados e duram aproximandamente 
3 meses. O projeto serve como “treino” para os alunos da engenharia que desejam ser professores, e ca-
pacitar jovens para o mercado de trabalho.

Pronto 3D
O Laboratório de Prototipagem e Novas Tecnologias Orientadas ao 3D, localizado na UFSC, promove várias 
ações para divulgação e aprendizado das tecnologias de fabricação digital, como: Open day: dia em que o 
laboratório fica aberto à comunidade e as pessoas podem utilizar as máquinas sem custo algum, apenas 
devem trazer o material; ProntoKids: oficinas voltadas para crianças, buscando a fabricação de brinquedos 
lúdicos e inclusivos; Pronto3D móvel: A kombi do pronto 3d leva às escolas e eventos (como o Projeto Ta-
mar), tecnologias de fabricação digital funcionando como uma atividade de extensão que leva as pesquisas 
para fora dos muros da Universidade;

Projetos do Comitê para Democratização da Informática
A Organização da Sociedade Civil (OSC)  de Inclusão Empoderamento Digital atua há 17 anos em Santa 
Catarina, tem como missão: “transformar vidas e fortalecer comunidades através da formação em tecno-
logia da informação e comunicação”. Além de oferecer um aprendizado complementar voltado à prática da 
cidadania e do empreendedorismo. Atualmente estão ativos 3 projetos gratuitos, tendo como público alvo 
jovens em situação de vulnerabilidade social. Os projetos são: Aprendendo a programar games (curso de 
introdução à linguagem de programação para jogos digitais); Mão na massa (ensina a programar aplicati-
vos); Escola rural (leva o ensino de informática ao interior do país); Os cursos ocorrem em Escolas públi-
cas da cidade.

A seguir são apresentados projetos existentes que são referência para o modelo de funcionamento/implementação 
do projeto proposto.

41



DIRETRIZES PROJETUAIS

Oferecer espaços para que as atividades já existentes no local possam se desenvolver.
A Pedreira tem acolhido muitas manifestações culturais e artísticas, portanto o projeto oferecerá espaços onde possam acontecer expo-
sição de artistas locais, bem como murais de grafitti.

Promover integração e trocas entre diferentes pessoas e saberes,  tendo como foco o desenvolvimento de jovens carentes.
Através de um programa que atraia pessoas com diferentes conhecimentos e interesses e parcerias com instituições do entorno - 
Renapsi e IEE por exemplo.

Criar espaços e atividades que possam ser usados em diferentes horários do dia e inclusive aos finais de semana. 
Atividades como exposições dos objetos produzidos nas oficinas, bem como de artistas locais, que podem ocupar não só o terreno como 
também a Rua General Bittencourt. 

Abrir um caminho que conecte a Av. Hercilio Luz e a Rua General Bittencourt, através de uma passagem pública.
A Av. Hercíclio Luz  já é muito utilizada por pedestres e ciclistas, enquanto a Rua General Bittencourt serve principalmente aos veículos. 
Nesse sentido, o projeto oferecerá uma conexão entre as duas vias, com o objetivo de criar uma passagem pública e levar mais pessoas 
ao interior da Pedreira. 

Aproveitar as condicionantes
Se apropriar da topografia do terreno, através da implantação do espaço de materialização na cota mais elevada, e da passagem de 
pedestres na cota mais baixa. Aproveitar a ventilação e insolação natural através de um projeto bioclimático consciente.

Proporcionar permeabilidade visual
Dividir com a cidade o que se passa no edifício, com a intenção de atrair a curiosidade e compartilhar o conhecimento, através de uma 
arquitetura que ofereça visualização e interação entre interior e exterior.
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Estratégias recomendadas Estação

% horas em conforto térmico Verão
2%

Outono
9.1%

Inverno
11.9%

Primavera
11.2%

Sombreamento de janelas 33.1% 21.4% 12.4% 26.8%

Ventilação natural 40.3% 31% 8.3% 37.1%

Ventilação mecânica forçada 39% 30.8% 8.1% 36.3%

Ganho interno de calor 4.1% 32.8% 67.8% 30.7%

Desumidificação 37.1% 30.3% 7.3% 32%

São listadas a seguir as estratégias bioclimáticas mais significativas recomendadas para a cidade de Florianópolis, com o percentual 
de aplicabilidade das mesmas por estação. Os dados foram obtidos a partir do aplicativo Climate Consultant 6.0.

Diretrizes de projeto Bioclimático

É possível perceber que a maioria das estratégias indicadas se repetem nas diferentes estações do ano, sendo necessárias em maior 
ou menor grau. Deve-se explorar ao máximo a ventilação natural nos períodos de calor, proporcionando aberturas amplas e sombre-
adas e incluindo soluções como a ventilação cruzada, por exemplo. Lamberts, Dutra e Pereira (2014, p. 119). Uma estratégia interes-
sante é utilizar dispositivos de sombreamento que permitam entrada de sol no inverno e barre o sol no verão.
Para os períodos frios, uma das estratégias recomendadas é o ganho solar passivo através de massa, porém o projeto é constituído 
por estruturas e fechamentos leves, logo não será viável o uso de inércia térmica para aquecimento, será priorizado o aquecimento 
solar com isolamento térmico, para evitar as perdas de calor da edificação para o exterior, enquanto se aproveitam os ganhos de ca-
lor internos (pessoas, aparelhos elétricos, etc.).
Em algumas regiões o clima pode ser muito severo, ultrapassando os limites de temperatura e umidade relativa que tornam possível 
a aplicação de algum sistema  passivo para resfriamento, nestes casos recomenda-se o uso de aparelhos de ar condicionado. Lam-
berts, Dutra e Pereira(2014, p. 108).
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DIRETRIZES - escala do bairro

Áreas culturais
Áreas verdes
Áreas de concentração noturna
Feiras e exposição
Arte urbana
Suporte social/ONGs

4 1

2

3

Foram propostas algumas diretri-
zes na escala do bairro, abordando 
os temas:
Conexão de áreas culturais;
Conexão de áreas verdes;
Incentivo à arte urbana;

Essas diretrizes são focadas em 4 
propostas pontuais (demarcadas 
no mapa como 1,2,3 e 4). As propos-
tas são expostas a seguir.

Mapa de diretrizes
Fonte: Produzido pela autora
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PROPOSTA 2:
As ruas na Pedreira tem calçadas estreitas, nenhum mo-
biliário urbano ou árvores, o que contribui para a falta de 
apropriação e permanância de pessoas ali. A proposta 2 
seria criar uma conexão verde entre a Praça XV e a Ave-
nida Hercílio Luz, passando pelo edifício proposto. Seria 
feita a supressão de algumas vagas de estacionamento 
para a colocação de mobiliário e vegetação.

PROPOSTA 1:
Fechamento de parte da Rua General Bittencourt,  
deixando 6 vagas de estacionamento e qualificando 
com mobiliário urbano e vegetação.
Aos finais de semana, propor exposições com obje-
tos produzidos nas oficinas de materialização, bem 
como de artistas locais. Essa feira poderá fazer um 
circuito com a Feira Viva a Cidade, que acontece no 
calçadão da Rua João Pinto. 
A fachada do edifício do Ministério da Fazenda po-
derá receber projeções de filmes, fotografias e ví-
deos, que podem ser assistidos a partir dos espa-
ços de estar do edifício proposto.

Rua General Bittencourt Fachada de edifício em frente ao ter-
reno

Beco 20ft Wide em Austin, Texas. 
Imagem © Michael Knox. Fonte: 
Archdaily

Rua Victor Meirelles Rua Victor Meirelles

Ampliação do espaço público com 
mobiliário e vegetação. Fonte: Vitru-
vius.

Projeção em fachada. Fonte: Cubensis project
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PROPOSTA 3:
A região da Pedreira é rica em patrimônio arquitetônico e 
equipamentos culturais, porém, muitas vezes estes pas-
sam despercebidos, seja pelo estado de conservação ou 
pela falta de sinalização.  A proposta 3 seria criar uma co-
nexão entre esses equipamentos, através de uma identi-
dade visual, que pode até ser feita com grafite. 

PROPOSTA 4:
Uma das problemáticas identificadas nessa região são as 
fachadas cegas, muros e grades que contribuem para a 
sensação de insegurança ali. Por isso a proposta 4, seria 
deixar as fachadas cegas mais “amigáveis” à população, 
através da criação de mobiliário, inserção de vegetação 
e/ou arte urbana. 

Travessa Rattclif

Museu Victor Meirelles

Mural de grafitti. Fonte: Archdaily.

Lotes murados e gradeados 
na Rua Victor Meirelles e Rua 
Nunes Machado

Projeto de horta 
vertical para pa-
rede cega. Fonte: 
Site Catraca Livre
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ETAPA 4



Conexões
Atualmente está sendo executada a qualificação da Avenida Mauro Ramos, que inclui a melhoria das calçadas, sinalização e iluminação.
Além disso, o terreno se encontra próximo ao Terminal Integrado do Centro (TICEN), que faz a conexão de transporte público com o conti-
nente e com os outros terminais da ilha. A aproximadamente 150m do terreno, está o Terminal Urbano Cidade de Florianópolis, que recebe 
as linhas intermunicipais e linhas executivas. Além disso, o Terminal de Integrao do Centro encontra-se a menos de 1km de distância do 
terreno. A avenida Hercílio Luz possui uma ciclovia que conecta a Av. Mauro Ramos ao aterro.
Outro fator que trará impacto para a região de estudo será o Plano de mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis (PLA-
MUS), pois este prevê a implantação do sistema BRT para a conexão metropolitana Ilha-Continente, sendo que nas proximidades do ter-
reno estão previstas estações centrais. Dessa forma, a implantação desse sistema trará transformações na dinâmica da área, deixan-
do-a mais integrada à rede de transporte público. 

Localização das Estações de BRT definidas pela PLAMUS. Fon-
te: Prefeitura Municipal de Florianópolis.

LEGENDA
TICEN

Terminal Urbano
Cidade de Florianópolis
Ciclovia- Av. Hercílio Luz

Pontos de ônibus próximos ao terreno
Linhas: 
Circular Centro
TITRI-TICEN via Gama Deça
Madrugadão Centro

Mapa de Temrinais de transporte público e ciclovias próximas ao terre-
no. Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando a conectividade da 
área de estudo com a malha de 
transporte público, bem como os tre-
chos de ciclovia existentes, e a proxi-
midade com as escolas e comunida-
des do Maciço, será dada prioridade 
aos pedestres e ciclistas.
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Implantação - Rua General Bittencourt

É proposta a supressão das vagas de estacionamento para realizar o alargamento das calçadas, colocando mobiliário de estar com ve-
getação de pequeno e médio porte. A calçada do terreno possui mobiliário maior, pois se propõe a projeção de filmes na fachada do Minis-
tério da Fazenda. Nessa rua é proposta uma feira aos sábados, por isso nas calçadas são deixados espaços sem mobiliário, para que os 
expositores acomodem suas mesas/barracas. Além disso, também está previsto um mobiliário que possa ser produzido nas oficinas de 
materialização. De modo a tornar a Rua General Bittencourt mais convidativa e acessível, propõe-se que esta fique nivelada com o pas-
seio. As calçadas na Rua General Bittencourt foram alargadas, deixando um sentido único para acesso às vagas de estacionamento.

Desenho proposto para a Rua General Bittencourt
Esc.: 1:200

Vagas motos Vagas carros

Embarque/desembarque

Acesso terrenoAcesso terraço

Mobiliário produzido nas oficinas

1 2 3 4

5 6
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Vista do terraço para projeção de filmes.

Vista da Rua General Bittencourt, com alterações pro-
postas. Na imagem tambem é possível ver o acesso à 
passagem pública do terreno, que conecta a Rua Gene-
ral Bittencourt à Av. Hercilio Luz.

Vista da Rua General Bittencourt, com destaque 
para o acesso ao terraço de estar.
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Térreo
Esc.: 1:200
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TÉRREO
Uma passagem pública que conecta a Av. Hercílio Luz com a Rua 
General Bittencourt separa os espaços no térreo. Nesse pavimento 
estão localizadas as atividades mais públicas, como a cantina, que 
possui acesso tanto pela Av. Hercílio Luz quanto pela Rua General 
Bittencourt.  Apropriando-se da topografia para “encaixar” a oficina 
de materialização no maior desnível do terreno, foi possível criar 
um terraço no teto da mesma, com espaço de estar e descanso com 
acesso pela Rua General Bittencourt (esse terraço pode ser visto 
na planta do 1° pavimento). A partir do terraço projetou-se uma ar-
quibancada voltada para a passagem pública e para a cantina, com 
a intenção que entre esses espaços possam acontecer apresenta-
ções e exposições. A arquibancada  é um espaço de troca, que será 
ocupado pelos usuários do edifício e pela população em geral. Com 
o intuito de “desmistificar” a tecnologia de fabricação digital e atrair 
a curiosidade das pessoas, o espaço de materialização também 
está localizado no térreo, vedado com grandes áreas envidraçadas. 
Também se encontra no térreo a recepção, com acesso às circula-
çãoes verticais.
A materialização se divide em 2 espaços: o primeiro mais voltado 
para a fabricação digital, limpo e silencioso, onde ocorrem também 
as aulas e oficinas. No segundo espaço, estão as ferramentas de 
trabalho mais manual, bem como as que necessitam mais espaço, 
fazem barulho e sujeira. Essa oficina possui um pátio para pós pro-
cessamento (lixamento, pintura, montagem e etc).

Vista do terraço, com mural de grafitti. O “pal-
co” do grafiteiro serve como dispositivo de 
iluminação natural para a oficina.

Entrada pela Rua Genral Bitten-
court, vista da arquibancada

Passagem pública, olhando para a Av. Hercilio Luz. Passagem pública, olhando para a Rua 
General Bittencourt.

Pátio pós processamento.Iluminação e ventilação da ofici-
na de materialização: mobiliário 
e shed no terraço
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Materialização analógica Materialização digital

Cantina, acesso pela Av. Hercilio Luz Cantina, com vista para a saída/entrada na Rua General Bittencourt
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Materialização

Recorte Materialização - Planta térreo
Esc. 1:200

Depósito materiais/máquinas

Bancada de trabalho, painel de 
ferramentas

Sala para cortadora CNC
Mesas para ferramentas de 
bancada e mesas de trabalho

Entrada/saída de máquinas 
e materiais. Pode ser usado 
também como um espaço 
de pós processamento ao 
ar livre

Mesa de trabalho coletiva

Pátio pós processamento Estar

Exposição

Espaço de oficinas:  
softwares/técnicas

Impressora 3d, cortadora 
vinil

Cortadora a laser

Mesa de trabalho coletiva

Imagens disponíveis em: < https://fablablivresp.art.br/nossas-maquinas >
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1° Pavimento
Esc.: 1:200
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1° PAVIMENTO
A partir da circulação vertical chega-se a uma circulação de 
onde se tem vista para a passagem pública, para a Rua Gene-
ral Bittencourt e para as áreas de estar criadas no terreno. A 
partir dessa passagem pode-se acessar a Sala de Estudos, 
onde há computadores com livre acesso à internet, além de 
material didático. A sala de estudos possui vista para a Av. 
Hercílio Luz e  seu ambiente integrado à incubadora. Na in-
cubadora existem  áreas de trabalho individuais e coletivas, 
além de salas de reunião que podem ser reservadas por qual-
quer pessoa. No primeiro pavimento também está localizada 
a área administrativa, com ármarios, depósito, banheiro e 
copa para os funcionários. Os banheiros foram posicionados 
de modo que todos recebam iluminação e ventilação natural. 

Iluminação natural nas salas de reunião é obtida através de mobili-
ário no terraço.

Circulação de acesso à Incubadora e à Sala de Estudos.

Incubadora social. Vista para a copa na Incubadora.

A incubadora possui um terraço com vista para a 
Rua General Bittencourt.

Sala de estudos.57



2° Pavimento
Esc.: 1:200
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2° PAVIMENTO
O pavimento voltado aos cursos possui cinco salas, duas delas 
para as oficinas, com mobiliário mais flexível, que pode ser or-
ganizado em vários arranjos dependendo da atividade que se 
está desempenhando. As salas de oficinas tem acesso a um 
terraço, como consequência as atividades das oficinas podem 
ser realizadas ao ar livre. As três salas restantes são destina-
das aos cursos, por isso possuem computadores e mesas du-
plas/triplas. Esse pavimento possui, na sua área de passagem 
espaços de estar, com mobiliário produzido no espaço de ma-
terialização, onde os alunos podem estudar/descansar. Esse 
pavimento possui dois espaços de visualização e contato com o 
exterior: o estar voltado para a Rua General Bittencourt e o ter-
raço voltado para a Av. Hercílio Luz. Apesar de os dois possui-
rem mobiliário de estar e mesa, o terraço conta também com 
uma lousa, servindo como um espaço integrador onde os estu-
dantes podem fazer trabalhos e trocar ideias.
Nesse pavimento se inicia um átrio para ventilação e ilumina-
ção natural.

Terraço como extensão das salas de oficinas.

Sala de aula

Sala de oficinas

Terraço de estudos.
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3° Pavimento
Esc.: 1:200
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3° PAVIMENTO
O terceiro pavimento é semelhante ao 2° pavimento, diferindo no tamanho do terraço e na quantidade de salas. Aqui as duas sa-
las de oficinas viram uma sala só, que funciona como uma sala multiuso. A sala multiuso é um local flexível, que pode servir para 
palestras, mini cursos e exposições. Seu mobliário não é fixo, podendo adaptar o local para atividades em grupo e dinâmicas.  

Circulação para 
acesso às salas de 
aula/oficina, ba-
nheiros e terraço

Sala multiuso
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Terraço
Esc.: 1:200
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TERRAÇO
O terraço possui vegetação e mobliário que 
pode configurar espaços de estar, descanso 
ou estudo, além de ser um mirante com vis-
tas para o morro da cruz, e o interior da Pe-
dreira. O terraço é acessado através das cir-
culações verticais, chegando num espaço 
coberto. Além disso, ali também está locali-
zada uma área técnica para o ar condicionado.

COBERTURA
Na cobertura estão localizados os reserva-
tórios de água potável, não potável e a casa 
de máquinas do elevador. O recolhimento das 
águas pluviais é realizado através dessa co-
bertura e do piso do terraço também.  Além dis-
so, as placas fotovoltaicas ficarão localizadas 
nessa cobertura, para aproveitar ao máximo a 
disponibilidade solar. O fechamento do átrio de 
ventilação e iluminação é feito por uma cober-
tura envidraçada, para permitir a entrada de 
luz solar e ao mesmo tempo proteger da chu-
va. Devido à ação do vento que estará expos-
ta essa cobertura, sua laje será de concreto.

Terraço. Em destaque vista 
para a fachada do Ministério 
da Fazenda, onde se propõe a 
projeção de filmes.

Átrio para ilumina-
ção e ventilação se 
extende até o piso 
térreo
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Cobertura
Esc.: 1:200
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Corte 1
Esc.: 1:200

Corte 2
Esc.: 1:200

Corte 3
Esc.: 1:200
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Sistema construtivo

Estrutura
O material da estrutura foi escolhido com base nos seguintes critérios:

Método construtivo com baixo indíce de desperdício;
Material que possa ser recliclado/reutilizado;
Material que contraste com o entorno, diferenciando o projeto das arquiteturas existentes;

Considerando esses fatores, foi adotada a estrutura metálica. Apesar do alto gasto energético na sua produção, pode ser reciclado inú-
meras vezes. Reduz o consumo de madeira na obra e os desperdícios.
Segundo Rebello (2008), apesar do custo inicial elevado das estruturas metálicas em comparação com as de concreto, o que importa é o 
custo final da obra, e não apenas do item isolado. Fatores como a rapidez de excução, precisão de elementos estruturais e fundações de 
menor porte podem tornar o custo final de uma obra de aço até 15% menor que uma de concreto armado.

Lajes
Serão de painel wall, composto de madeira maciça revestida de compensados à prova d’água. Este sistema foi escolhido pois se apre-
senta como uma solução leve, que ocupa pouco espaço em obra e possui rápida execução. Os paineis apresentam estanqueidade à água, 
resistência à umidade e calor, apresentando alta durabilidade, além de possuir características de isolação térmica e acústica. 
Os painéis possuem espessura de 40 a 55mm e suportam sobrecarga de 500kg/m². Fonte: Site da marca Eternit. Disponível em: <https://
www.eternit.com.br/produtos/solucoes-construtivas/painel-wall/painel-wall2>

Vigas principais

Vigas secundárias

Painel wall

Perfil de aço. Imagem disponível em: < 
https://www.solucoesindustriais.com.br/
empresa/instalacoes_e_equipamento_in-
dustrial/aco-sinter/produtos/metais/
perfil-w-aco>

Painel wall. Imagem disponível em: < 
https://www.eternit.com.br/produto/pai-
nel-wall-2/>

Esquema montagem da laje na estrutura. 
Elaborado pela autora.
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Sistema construtivo e materiais

Paredes
Serão de drywall, pois é um fechamento leve, isolante térmico e 
acústico, que possibilita menor desperdício e geração de entu-
lho na obra.

Placa cimentícea 10mm
Membrana impermeável
OSB 9.5mm
Montante 90mm
Pilar perfil H 200x200mm
Lã de rocha (entre os montantes)
OSB 9.5mm
Chapa de gesso para drywall 12.5mm

Chapa de gesso para drywall 12.5mm
Montante 90mm
Pilar perfil H 200x200mm
Lã de rocha (entre os montantes)
Chapa de gesso para drywall 12.5mm

Chapa de gesso para drywall 12.5mm (2x)
Montante 90mm
Lã de rocha (entre os montantes)
Chapa de gesso para drywall 12.5mm (2x)

Chapa de gesso para drywall 12.5mm
Montante 90mm
Chapa de gesso para drywall 12.5mm

Placa cimentícea 10mm
Membrana impermeável
OSB 9.5mm
Montante 90mm
Pilar perfil H 200x200mm
Lã de rocha (entre os montantes)
OSB 9.5mm
Chapa de gesso para drywall 12.5mm

Chapa de gesso para drywall 12.5mm
Montante 90mm
Pilar perfil H 200x200mm
Lã de rocha (entre os montantes)
Chapa de gesso para drywall 12.5mm

Chapa de gesso para drywall 12.5mm (2x)
Montante 90mm
Lã de rocha (entre os montantes)
Chapa de gesso para drywall 12.5mm (2x)

Chapa de gesso para drywall 12.5mm
Montante 90mm
Chapa de gesso para drywall 12.5mm

Paredes externas com pilares embutidos

Paredes internas com pilares embutidos

Paredes divisórias sem pilares

Paredes divisórias sem pilares e sem isolamento 

Parede drywall. Imagem disponível em: < 
https://knauf.com.br/sistemas/parede-
-de-drywall-w111/>

Forros
Para melhor condicionamento acústico, nas salas de aula, de 
oficinas e sala multiuso são adotados forros de fibra mineral.

Forro. Imagem disponível 
em: < https://knauf.com.
br/sistemas/forros-re-
moviveis-e-modulados-
-amf-2/#gallery >
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Esquema estrutural
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51
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2.93

5.69

6.09 8.12

1° Pavimento
Esc. 1:200

2° Pavimento
Esc. 1:200

Os esquemas a seguir ilustram a malha estrutural lançada para o edifício.
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Fachadas

1 2

Fachada sudeste

Período de insolação
Solstício de verão: 6h até as 12h
Solstício de inverno: 6h até as 10h
Áreas de estar: como nessas áreas os usuários  terão maior liberdade para 
adaptar-se às condições climáticas, e conceitualmente é importante o con-
tato com a rua, foram adotados brises verticais fixos compostos por bar-
ras metálicas. Segundo Lamberts, Dutra e Pereira (2014), a segunda melhor 
orientação para iluminação natural é a sul, pois esta é a orientação que me-
nos recebe a luz solar direta, além de possuir a qualidade de apresentar uma 
luz branca fria.

Salas de aula: Visto que na fachada sudeste são poucas as horas de insola-
ção, optou-se por girar as aberturas, a fim de aproveitar melhor a iluminação 
natural no inverno. Ficando então as paredes voltadas para sul, opacas.

Para projetar os elementos de sombreamento utilizou-se a carta solar inicialmente para avaliar a direção de onde os raios solares vem 
em cada estação. A partir dessa informação foram propostas faces orientadas de modo a proteger os ambientes internos no verão e 
permitir a entrada de insolação no inverno. Em todas as fachadas foi projetado um beiral de 1m de largura, para uma proteção mais efe-
tiva nos horários indesejáveis. As estratégias de sombreamento são feitas com brises fixos verticais metálicos e através da rotação das 
aberturas para as orientações mais favoráveis.

1

2

1

2

Elementos de Sombreamento

Planta do 3° pavimento, recorte do terraço de estudos 
e sala de aula.

Vista da fachada sudeste.
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Vista das fachadas nordeste e noroeste.

3

Fachada Nordeste
Período de insolação
Solstício de verão: 6h até as 12h
Solstício de inverno: 6h até as 14:30h

Salas de oficina e sala multiuso: Esses espaços são ocupados mais espora-
dicamente. As salas de oficinas possuem sua fachada mais opaca, enquanto 
a sala multiuso por ser importante a visualização e contato com o exterior 
possui sua fachada nordeste envidraçada e protegida por brises verticais 
fixos.

5

3

4

4
5

Fachadas

Fachada Noroeste
Período de insolação
Solstício de verão: 12h até as 18h
Solstício de inverno: 9h até as 17h

Salas de oficina e sala multiuso: São adotados os brises fixos verticais.

Salas de aula: As aberturas das salas de aula foram rotacionadas de modo que 
o sol do verão seja evitado, mas permitindo a entrada de luz solar no inverno.

3

4
5

Brise fixado nas vigas

Estrutura portante metálica

Ripas verticais metálicas

Esquema de fixação dos brises me-
tálicos.

Planta do 3° pavimento, 
recorte da fachada da 
sala multiuso e da sala de 
aula.

Planta do 3° pavimento, recorte da fachada das salas de aula e 
da sala multiuso.
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Corte esquemático

O esquema ao lado exemplifica as estratégias adotadas 
para iluminação e ventilação da edificação. Para aprovei-
tar melhor a ventilação natural, a maioria dos ambientes 
possuem aberturas em paredes opostas, com esquadrias 
operáveis altas, possibilitando a ventilação na parte supe-
rior do ambiente. As salas de aula e de oficinas possuem 
aberturas voltadas para as variantes da orientação nor-
te, podendo se beneficiar deste que é o vento predominan-
te em Florianópolis.  Além disso, é possibilitada a venti-
lação vertical no interior do edifício através de um átrio.
Por estarem limitados pelos extremos do terreno, nos am-
bientes do térreo e do 1° pavimento foram adotadas estra-
tégias diferenciadas para ventilar e iluminar. Como a cria-
ção de pátios e mobiliário que promove iluminação zenital.

As placas fotovoltaicas estão instaladas na cobertura, volta-
das para a orientação noroeste. Em relação ao plano horizon-
tal estão inclinadas 37°, que corresponde à inclinação ideal 
para o melhor aproveitamento da luz solar para a cidade de 
Florianópolis (SOLARTERRA, 2008). Na cobertura e no piso 
do terraço também é realizada a captação de água da chuva.

Os reservatórios superior e inferior foram dimensio-
nados de acordo com o código de obras de Florianópo-
lis, levando em consideração também  a Instrução Nor-
mativa IN007 do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
Reservatório inferior: 14130 litros
Reservatório superior: 9420 litros

Pátio para 
iluminação e ventilação

da materialização e 
banheiros

Vão para 
iluminação e ventilação
da cantina e incubadora

Iluminação natural
nas salas de reunião

Sombreamento das
aberturas de acordo 
com a orientação e uso
do ambiente

TERRAÇO

3° PAVIMENTO

2° PAVIMENTO

1° PAVIMENTO

TÉRREO

COBERTURA
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Projeto inserido no 
contexto urbano 
existente
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Projeto inserido no contexto urbano existente
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