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Imagem região da Trindade
Fonte: Site Brognoli, 2016. 

01. INTRODUÇÃO
 A região da Trindade, local de estudo deste trabalho 
é uma região central, urbanizada, com uma estrutura com-
plexa e com grande fluxo de pessoas. O enfoque deste estu-
do é direcionado a uma área ociosa da região, rodeada por 
equipamentos urbanos, inserida em um importante nó de 
ligação entre bairros, com diversas problemáticas urbanas, 
sendo um local pouco convidativo para pessoas, onde o flu-
xo de automóveis é priorizado, um espaço negligenciado na 
cidade que recebe poucos recursos e investimentos públi-
cos, ficando à margem do planejamento, onde o desenvolvi-
mento do sistema viário norteia  a conformação do desenho 
urbano da área. 
 No entanto, as potencialidades da área se destacam 
em relação às problemáticas, tendo como principais pontos 
positivos os equipamentos públicos de ensino do entorno 
que dão vitalidade, a facilidade de acesso ao transporte pú-
blico, a proximidade com o sistema de ciclovia da Av. Beira 
Mar Norte, as intervenções de arte urbana que acontecem 
no local e a prática do skate.
 A motivação deste trabalho surgiu a partir da  admi-
ração do autor pela cultura do skate, que é muito presente 
no local sendo referencia para a cidade como espaço para a 
pratica do esporte, buscando entender a dinâmica do ska-
te no espaço urbano de forma que qualifica, dá vitalidade e 
interveem com a arquitetura. Juntamente com essa pratica, 
esta vinculada a produção de artes de rua, como a marcante 
presença do grafite, o que despertou o interesse do autor 
em potencializar e difundir essas atividades. 
 Segundo Gehl (GEHL, 2013), ‘’A cidade viva também 
precisa  de uma vida urbana e complexa, onde as ativida-
des sociais e de lazer estejam combinadas, deixando espa-
ço para a necessária circulação de pedestres e tráfego, bem 
como oportunidades para participação da vida urbana.’’.
 Na busca pelo equilíbrio dessas funções, dando desta-
que para a participação das pessoas na vida urbana, criando 
oportunidades de expressarem, interagirem  e pertencerem 
ao local e a partir das potencialidades encontradas levando 
em consideração a vocação do local como área de esporte, 
lazer e cultura para a cidade é proposto um SESC, que ofere-
ça e abrigue um programa específico que atenda as necessi-
dades específicas do local , que possa gerir e garantir o uso 
desta área valorizando seu potencial como espaço público e 
de lazer.  



02.01. LOCALIZAÇÃO

Mapa Localização
Fonte: Produção do Autor, 2016. 

Mapa Situação 
Fonte: Google Earth, 2016. 

  A área de estudo deste trabalho, situa-se no do bairro da Trindade, região Sede da 
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

 Pela sua localização geografia na Ilha, configura-se como um importante ‘‘nó de ligação’’ 
na malha urbana, privilegiada por estar no limite entre bairros com caracteres diversificados, 
assim como a diversidade de classes econômicas que os habitam, e também pela variedade de 
equipamentos públicos e privados instalados no seu entorno.

 Encontra-se na divisa do bairro da Trindade 
com os bairros Santa Mônica e Córrego Grande, 
além de estar às margens do Manguezal do Itaco-
rubi, importante ecossistema da Ilha de Santa Cata-
rina.

 Está localizado no principal eixo de ligação 
do Centro de Florianópolis à Universidade Federal 
de Santa Catarina - UFSC, importante equipamento 
de  ensino para o bairro da Trindade e para a cida-
de em si, atendendo cerca de 40.000 alunos. Pos-
sui uma  distância de aproximadamente 1,5 km à 
UFSC e 9 km até o Centro (Praça XV de Novembro 
via Av. Beira Mar Norte).  Sendo sua principais vias 
de acesso a Avenida Prof. Henrique da Silva Fontes 
e a Avenida Madre Benvenuta. 

 Segundo o último Censo do IBGE de 2010, o 
bairro da Trindade possui 18.812 habitantes, repre-
senta 4,5% da população do município, sendo com-
posta em sua maioria pelo sexo feminino, (51,1%). 
Já o bairro Santa Mônica possui 1.658 habitantes, 
representa 0,4% da população do município, com-
posta em sua maioria pelo sexo feminino (52,6%). 
Totalizando aproximadamente 20.470 habitantes 
nesse entorno do recorte, representando 4,9% da 
população total do município de Florianópolis.
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02.02. BREVE HISTÓRICO

Mapa da área, 1977.
Fonte: GeoProcessamentoPMF, 2016.

Imagem da área em1994.
Fonte: GeoProcessamentoPMF, 2016. 

1977 1994

 O bairro da Trindade até a década de 1950 constituía-se em uma pequena freguesia, pe-
riférica em relação ao centro da cidade de Florianópolis e com características semi-rurais, sendo 
os proprietários fundiários em sua maioria a Igreja Católica e o Estado. A partir da década de 60, 
a região sofreu modificações em sua dinâmica devido a instalação do Campus da Universidade 
Federal de Santa Catarina -UFSC em 1962,  que levou ao um processo de urbanização, segundo 
interesses imobiliários  para esta região do Município. Na década de 70, foram instaladas sedes 
de empresas estatais e equipamentos públicos nos bairros da Trindade, Pantanal e Itacorubi, tra-
zendo para estes bairros infraestruturas urbanas, ampliando a dinâmica imobiliária e aumento da 
densidade, do fluxo de pessoas e de veículos.  
 
 Com a expansão da malha urbana, o  processo de ocupação do solo se intensifica, levando 
o adensamentos e conformação dos bairros da região. O caráter do uso do solo passa a sofrer 
transformações, segundo Faccio (FACCIO, 1997) ‘‘a área da Trindade começou a receber ativida-
des comerciais e de serviços no final da década de 70, intensificando na década de 80 por influ-
ência da UFSC’’. O bairro do Santa Mônica, passa a ter uma nova dinâmica econômica, o eixo da  

 Na década de 1970, a área já encontra-se cortada 
pela Av. Prof. Henrique da Silva Fontes e tem sua malha ur-
bana configurada. O loteamento do bairro do Santa Mônica 
(01) e a instalação de condomínios com grande demografia 
no bairro da Trindade (04) começam a ocupação da região. 
A Escola de Ensino Básico Simão José Hess (02) e a gruta 
Nossa Senhora da Lurdes (03) ocupam o terreno próximo ao 
recorte, porém a área do recorte permanece intocada.

 Entre a década de 1970 e 1990 a área tem a sua confor-
mação urbana consolida. Na margem do Rio do Sertão e junto 
ao Manguezal do Itacorubi é ocupado por equipamento co-
mercial de grande escala (01) e equipamentos públicos (02 e 
03) presentes são instalados junto ao recorte, assim o  sistema 
viário começa a conformar a área do recorte, porém ainda sem 
seccionar a área verde e com rua de acesso apenas para estes 
equipamentos. 

2009

Imagem da área em 2009.
Fonte: Google Earth, 2016. 

 No ano de 2007 teve a inserção do empreendimento do Sho-
pping Iguatemi (01), junto à margem do Rio Sertão e ao Manguezal 
do Itacorubi, com isso houve a necessidade da reestruturação do 
sistema viário para atender o intenso tráfego de automóveis gerado 
na região pelo equipamento. As vias de acesso ao bairro do Santa 
Mônica (02) foram alteradas para funcionar em sistema de binário e 
vias arteriais dos bairros tem seu cruzamento interrompido, fazen-
do-se assim a necessidades da criação de retornos indiretos. Para 
o acesso dos automóveis ao shopping foi necessário a aberturas de 
vias de acesso direto(04) e retornos(03) que priorizaram o fluxo dos 
automóveis e segregaram a área do recorte da malha urbana. 
 A área assim segregada foi destinada a criação de uma área 
de lazer para a comunidade, configurou-se pela praça que abriga-
da a pista de skate da trindade (05) e o Campo de Futebol da Gru-
ta(06), espaço cedido pela prefeitura de Florianópolis para o clube 
de futebol Atlético Catarinense, o qual seria responsável pela admi-
nistração do local. 

Av. Madre Benvenuta passa ser ocupado por estabelecimentos comerciais e de serviços, mesmo 
com o zoneamento previsto para área residencial exclusiva.  
 Um dos estabelecimento comerciais de destaque deste bairro é o Shopping Center Iguatemi, 
inaugurado em 2007, empreendimento polemico que gerou debates sobre sua escala e impactos 
negativos para a região, no âmbito econômico e principalmente ambiental, por estar inserido às 
margens do Manguezal do Itacorubi, embora tenha cumprido todas as etapas de licenciamento e 
aprovação junto a prefeitura de Florianópolis. A intensificação do fluxo de pessoas e automóveis 
no entorno, geradas pelo empreendimento, aliadas com as melhorias da infraestrutura urbana (en-
tende-se investimentos no sistema viário), realizadas por parte do poder público, para receber o 
empreendimento na região, levaram a supervalorização do valor de uso dos imóveis no seu entor-
no, modificando as funções de uso e ocupação do solo da região do Shopping Iguatemi.  

 As imagens a  seguir mostram o crescimento urbano da área de estudo para a intervenção e 
seu recorte, sendo o período analisado de 1977 à 2009 quando existe a ocorrência das mais signi-
ficativas transformações que levaram à formação atual do espaço público.    
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02.03. ENTORNO

01 - SHOPPING IGUATEMI FLORIANÓPOLIS
02 - SUPERMERCADO 
03 - GRUTA NOSSA SENHORA DE LURDES
04 - CRECHE WALDEMAR DA SILVA FILHO 
05 - ESCOLA ENSINO BÁSICO SIMÃO JOSÉ HESS 
06 - CASA DIVINA PROVIDÊNCIA
07 - CAMPO DE FUTEBOL DA GRUTA

Mapa Entorno
Fonte: Google Earth, 2016. 

 A área de estudo configura-se pela 
concentração e grande diversidade de 
equipamentos e serviços oferecidos, con-
figurando-se um entorno rico e com gran-
de atrativos para um grande fluxo de pes-
soas para a região.
 O maior destaque dos equipamen-
tos instalados na região se dá pelo empre-
endimento do Shopping  Iguatemi (01), 
gerador de grande fluxo de pessoas e 
veículos para a área, não apenas por con-
sumidores e frequentadores do shopping, 
como também funcionários e prestadores 
de serviço. Com a sua instalação a carac-
terística do Bairro do Santa Mônica, sofre 
a transformação bairro residencial para 
comercial e de serviços.
 A região tem a presenças de equi-
pamentos institucional, como escolas e 
creches públicas do município, equipa-
mentos destinada ao treinamentos e for-
mação de militares e bombeiros militares 
do Estado de Santa Catarina, Igreja e Ca-
pela Católicas e equipamentos da admi-
nistração da Prefeitura de Florianópolis. 
 A presença de equipamentos des-
tinados ao lazer se dá pela presença da 
praça que se configura a Pista de Skate 
da Trindade (08), a ocupação da área pú-
blica do Campo da Gruta (06) e de clubes 
privados. 
 A ciclovia e  conjunto de passeios 
,que margeia o Manguezal do Itacorubi 
e conecta o Centro à UFSC pela Av. Prof. 
Henrique da Silva Fontes, não se mostra 
apenas como importante equipamento de 
lazer aberto e de uso contínuo, mas tam-
bém como alternativa de meio de trans-
porte para a região, sendo vital para área 
e para cidade.
 Nítida a presença de áreas residên-
cias, com grande condomínios de edifícios 
residenciais de elevado numero popula-
cional, no bairro da Trindade. E também 
de residências unifamiliares de caráter 
térreo nos bairros do Santa Mônica e Cór-
rego Grande.

08 - PISTA DE SKATE TRINDADE
09 - PARQUE INFANTIL
10  - SOCIEDADE AMIGOS DO CURIÓ 
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
12 - ÁREA VERDE DE LAZER CERCADA
13 - CENTRO DE ENSINO DA POLÍCIA MILITAR (SC)
14 - CAPELA MILITAR CRISTO REI 

15 - CLUBE PAULO RAMOS
16 - COND. SOLAR SANTA PAULA
17 - COND. VERDE MAR
18 - COND. ITAMBÉ
19 - CENTRO DE ENSINO BOMBEIRO MILITAR (SC)
20 - TERMINAL INTEGRADO DA TRINDADE 
     - CICLOVIA BEIRA MAR NORTE
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02.04. PLANO DIRETOR

Mapa Plano Diretor 2014
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 Para uma melhor análise do Plano Dire-
tor de 2014 vigente no município foi necessá-
rio a elaboração de um mapa com a base do 
urbano existente e o zoneamento das áreas em 
questão, uma vez que no mapa fornecido pela 
prefeitura não aparece o equipamento do Sho-
pping Iguatemi e suas vias e entorno urbanísti-
co imediato do equipamento. 
 A área do terreno de intervenção se ca-
racteriza por duas funções ACI (Área Comu-
nitária / Institucional) AVL (Área Verde de La-
zer). ACI tem a sua  ocupação dependente da 
aprovação do IPUF (Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis), hoje abriga a Pista 
de Skate da Trindade e em sua maior porção 
o Campo da Gruta. Já as AVL encontradas na 
área que deveriam ter seus  seu espaços urba-
nos ao ar livre dedicado ao  uso e domínio pú-
blico que se destinam à prática de atividades 
de lazer e recreação, hoje são segregados pela 
malha urbana e impossibilitados de tal função.
 No seu entorno imediato as áreas são 
destinadas em sua maioria à ACI, onde hoje 
ocupam diversos equipamentos de uso públi-
co. Conta também com a APC1 (Áreas de In-
teresse Histórico-Cultural) destinada à preser-
vação do patrimônio cultural, referente a Gruta 
Nossa Senho de Lurdes e a Casa da Santíssima 
Providência, ambas de ordem Católica, mas 
aparentemente sem grande valor arquitetôni-
co para a cidade.  
 A porção situada no bairro do Santa Mô-
nica é em sua maioria destinada à AMC (Área 
Mista Central) de alta densidade, complexida-
de e miscigenação, destinada a usos residen-
ciais, comerciais e de serviços, o que sustenta a 
transformação do bairro para um caráter mais 
adensado e comercial, mesmo estando às ima-
gens do Manguezal do Itacorubi. 

AVL - Área Verdes de Lazer
ACI	-	Área	Comunitária	/	Institucional
AMC - Área Mista Central
ARM - Área Residencial Mista 

ALA		2	-	Área	de	Limitação	Ambiental,	Banhado
APC	1	-	Área	de	Preservação	Cultural
Terreno de Intervenção
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02.05. USO DO SOLO

Mapa Uso do Solo.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

Institucional
Inst + Escolas
Residencial
Comercial
Cultural
AVL Descaracterizada

  A partir da análise do mapa do uso do solo, pode-se per-
ceber que o caráter da área é essencialmente de comércios e 
serviços. Contando com lojas, supermercados, shopping center, 
escolas, áreas comunitárias institucionais. 
 Podemos perceber a transição da área residencial do bair-
ro do Santa Mônica para comercial, ainda com algumas
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residências presentes no local.
 Na porção situada no bairro da Trindade, nota-se a pre-
sença de serviços instirucionais diversificados e um grande va-
zio urbano cortado por vias destinadas à conversão de veículos.
 Boa parte do solo é cortado por vias de médio e grande 
porte, por onde passam grande fluxo de veículos diariamente, 

ficando evidente a hierarquia do sistema viário frente a malha 
urbana. 
 Nota-se também a expressiva presença do Manguezal do 
Itacorubi, contrastando com a malha urbana que vem tomando 
parte de sua área sem a presença de uma faixa de transição que 
auxilie na manutenção desse ecossistema. 

LEGENDA:
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02.06. SÍNTESE DA ÁREA

Mapa Síntese da Área.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 
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 Analisando o mapa síntese da área acima, pode-se con-
cluir que a área é rica em diversas atividades, porém em sua 
maioria não ocorrem na área verde destinada ao lazer, que se 
encontra sem infraestrutura. A maior parte de atividades de la-
zer oferecidas encontram-se na área do shopping, voltados em 
sua maioria para o consumo. 

Na área da ciclovia concentra à prática de esportes como corri-
da, caminhada, uso de bicicleta e skate. A pista de skate, apesar 
de seu espaço reduzido é utilizada pelos praticantes do esporte 
no município. Já o campo de futebol é utilizado normalmente 
em torno por 90 minutos por semana, ficando um espaço ocio-
so e subutilizado a maior parte do tempo.

MANGUEZAL 
DO ITACORUBI



02.07. SISTEMA VIÁRIO

 Segundo as políticas públicas do rodoviárismo enraizadas nas nossas 
cidades, o sistema viário fica responsável pela conformação do espaço públi-
co da área, criando espaços destinados a escala do automóveis e negligen-
ciando a escala do pedestre, assim gerando o conflito de escala e para quem 
são projetados os espaços urbanos, o que é nitidamente visível na área de 
estudo, o espaço se encontra segregado pelo sistema viário da região.
 A área é cortada pela Av. Prof. Henrique da Silva Filho, importante via 
de ligação do centro à região da UFSC e de grande fluxo de veículos, a qual 
a sua velocidade máxima permitida é de 80km/h, o que se torna uma bar-
reira ao acesso na escala do pedestre entre o bairro da Trindade e o bairro 
do Santa Mônica, realizada em sua maioria em nível via faixas de pedestres 
e semáforos e por uma passarela elevada com acesso por escadas na região 
do cruzamento com a Av. Madre Benvenuta, a qual se apresenta pouco con-
vidativa e nada adequada a pessoas com deficiência de locomoção. 
 Com o instalação do Shopping Iguatemi em 2007, o sistema viário da 
região foi restruturado para atender o grande aumento de fluxo de automó-
veis, foram criados acessos diretos para o equipamento com a abertura da 
R. Osmarindo de Deus Cardoso, que agora passa a ser arterial sentido Trin-
dade, e também a criação de duas vias de acesso e retornos com finalidade 
de acesso direto ao equipamento. Com tal mudança, o antigo acesso a R. 
Osmarindo de Deus Cardoso, foi apenas desativado, o qual ainda se encontra 
presente na área. Outra mudança realizada no sistema viário para a insta-
lação do equipamento do shopping foi a configuração do binário do Santa 
Mônica, o qual cria uma situação de obrigatoriedade ao uso de retornos para 
os acessos do bairro, sendo o de saída do bairro o retorno que corta a área do 
recorte estudado.
 Aliado à essas mudanças, no ano de 2016 é aberta uma rua marginal 
a Av. Prof. Henrique da Silva Filho com acesso direto e exclusivo a R. Osma-
rindo de Deus Cardoso, o que faz parte da proposta do Binário da Trindade 
elaborado pela prefeitura de Florianópolis, porém com poucas informações 
divulgado sobre o projeto até o momento do estudo.
 Tais modificações em detrimento do equipamento privado  e ao au-
mento do tráfego dos veículos levou à uma segregação do espaço público 
na malha urbana, criando espaços residuais e ociosos com pouco fluxo de 
pedestres na cidade.     

VIAS DE ACESSO - BARREIRAS PARA A ESCALA HUMANA

Mapa Sistema Viário.
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

Imagens Sistema Viário.
Fonte: Autor, 2016.
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02.08. PROPOSTA DO BRT

 A partir das necessidades da 
melhoria do sistema de mobilidade 
urbana, a prefeitura de Florianópolis  
adotou o modelo  de BRT (Bus Ra-
pid Transit) como solução padrão o 
transporte público no município. Foi 
elaborado e apresentado pela Prosul 
o projeto conceitual para o Sistema 
BRT, que engloba a integração do 
Anel Viário Trecho I (Segmento Sul) 
e Anel Viário, Trecho II (Segmento 
Norte), que prevê a implantação de 
faixas ou corredores exclusivos para 
o transporte coletivo, integrando os 
terminais do Centro e Trindade à Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.

Mapa Sistema BRT,
Fonte: Projeto de mobilidade 
urbana -Prosul, 2016. 

Mapa Estação Madre Benvenuta
Fonte: Projeto de mobilidade urbana 
-Prosul, 2016. 

Recorte Estação Madre Benvenuta
Fonte: Projeto de mobilidade urbana 
-Prosul, 2016. 

Padrão de Estação Dupla
(Direta + Paradora)
Fonte: Projeto de mobilidade urbana 
-Prosul, 2016. 
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 No trecho do bairro da Trindade as faixas  exclusivas para 
o BRT e estações serão implantadas ao longo Av. Prof. Henrique 
da Silva Fontes, ocupado o perfil central da via, sendo necessá-
rio a adequações da malha e dos fluxos viários apresentada no 
estudo apresentado pela Prosul à prefeitura. 
 Na área estudada é proposto a estação Madre Benvenu-
ta, no cruzamento da avenida de mesmo nome com a Av. Prof. 
Henrique da S. Fontes, a qual se propõe uma estação dupla, 
atendendo as linhas ‘‘Diretas’’ e as linhas ‘‘Paradoras’’, o que

significa uma estação de grande porte do sistema, com acesso 
em nível e auxiliado por semáforos e faixas de pedestres. 
 O projeto se mostra interessante para a área não só por 
organizar e trazer um maior fluxo de pessoas para o local via 
transporte público de fácil acesso, mas também por reorganizar 
o sistema viário da área. O sistema binário do Santa Mônica dá 
lugar ao cruzamento direto da Av. Madre Benvenuta com Av. 
Prof. Henrique da S. Fontes, desativando os retornos que cortam 
a via. Também são desativadas as duas vias que segregam

 a área verde de lazer, porém é criada uma outra com a mesma 
função, escoamento direto do fluxo de automóveis gerado pelo 
Shopping Iguatemi.
 O estudo apresentado não deixa claro as relações do pro-
jeto com o urbano, uma vez que são apresentados recortes sem 
uma base do urbano ou entorno na qual é inserido e soluções 
genéricas que devém se aplicadas à todo implantação do proje-
to.

Via Alterada
Ponto BRT
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03.01. CICLOVIA - BEIRA MAR NORTE

Imagem Ciclovia
Fonte: Matheus Alves, 2014.

Imagem Ciclovia
Fonte: Autor, 2016.

Imagem Ciclovia
Fonte: Autor, 2016.

 Conta com ceca de 9km de extensão com três pontos de bolsões de estacionamentos e 
áreas verdes de lazer com equipamentos para suporte de atividades físicas e pequenos comér-
cios. Porém o espaço de tanta importância para cidade, não conta com infraestrutura adequada 
em toda sua extensão para o seu uso, principalmente no entorno do recorte estudado. 
 É nítida a falta de mobiliário urbano, como bancos para descanso e permanência  de 
pessoas, tornando-a assim uma área de apenas de passagem, e não contemplando o estar e 
apreciação do espaço verde na cidade, como também a falta de banheiros para o público e 
equipamentos de suporte aos ciclistas e usuário.
 

Mapa Ciclovia Beira Mar Norte
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 Junto a área está situada o complexo de Ciclovia e Paseios da Beira Mar Norte que concta 
o Centro à UFSC, importante equipamento tanto para a alternativa  ao meio de trasnporte da 
cidade, como também uma das poucas áreas de lazer da cidade, proporciona a prática de es-
portes ao livre, como passeios de bicicletas, skate, caminhadas e a pratica de corridas. 

03. POTENCIALIDADES
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  A quadra poliesportiva ao lado da área de skate foi então apropriada de modo 
espontâneo pelos praticantes do skate que desejavam mais espaço e mais diversidades de obs-
táculos para que atendessem as reais necessidades da prática e da modalidade do ‘‘street’’ (si-
mulação de obstáculos de rua). A execução e manutenção dos obstáculos são feitas de forma 
coletiva dos usuários do local, tanto financeiramente, como com a mão de obra deles mesmo 
no estilo ‘‘faça você mesmo’’. Segundo Wagner Ramos, atleta profissional renomado há mais de 
20 anos e frequentador da pista, em entrevista para o coletivo Floripa Turbo no ano de 2013, 
cometa a falta de infraestrutura como água, banheiros e a falta de preocupação e abandono 
da área por parte da prefeitura. Em entrevista com os usuários da pista André Vinicius Durante 
Piva e Edimilson Nascimento, que frequentam a pista desde sua inauguração, nenhuma refor-
ma foi realizada nos espaços desde então, apesar de solicitações feitas à Prefeitura.  

03.02. SKATE

Imagem Pista Skate da Trindade
Fonte: Arthur Cunha, 2016.

Imagem Pista Skate da Trindade
Fonte: Facebook AMBaTri , 2016.

Imagens Pista Skate da Trindade
Fonte: Autor 2016.

Imagem Biciletada Nacional - Março 2012
Fonte: Circuito Fora do Eixo, 2012.

 A Pista de Skate da Trindade, está inserida na praça do complexo do Campo da Gruta, 
inaugurada no ano de 2008, sendo uma ação de contra partida ao empreendimento do sho-
pping Iguatemi em parceria com a prefeitura, tem seu valor histórico por ser a primeira pistas 
públicas  da Ilha. 
 É frequentada por iniciantes no esporte, atletas amadores e também por atletas profis-
sionais de destaque internacional no esporte. Em visitas ao local e entrevistas pode-se cons-
tatar frequentadores vindos de diversos bairros da cidade de Florianópolis, em sua maioria 
do entorno do bairro da Trindade, mas também do Norte da Ilha e do Sul da ilha, o que se dá 
pelo sua localização central na cidade e o fácil acesso. 
 O projeto da pista se deu de forma sistemática e genérica que representa um espaço 
contido com obstáculos genéricos e sem grande dinâmica para a prática do esporte. Conta 
com ‘‘minirrampa’’, rampas, transições e corrimãos, porém sem grandes espaços e varieda-
des dos obstáculos, o que leva a prática limitada do uso.

REFERENCIA DE ESPAÇO PUBLICO PARA O BAIRRO

  O espaço da pista de Skate também é palco de outras pequenas ações, como oficina de 
meditação, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro da Trindade realizada em maio 
de 2015. Também é ponto de encontros de coletivos de Ciclo ativistas  para as ‘’Bicicletadas’’, re-
alizado pelo coletivo ‘‘Massa Crítica’’ com o objetivo reunir pessoas para debater o tema sobre a 
mobilidade e a bicicleta no espaço urbano, seguido por passeio ciclístico em forma de protestos 
às melhorias e faltas de ações públicas ao tema.
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03.03. GRAFITE 

 A interelação do público e privado na área é rompida devido as 
barreiras impostas pela presença de muros e cercas extensos das edifi-
cações e equipamentos, transmite a sensação de insegurança e opres-
são, tornando uma região com pouca vitalidade. Porém a apropriação 
desses muros como base de grafites  é uma tentativa de humanizar o 
espaço urbano. 
 O grafite se apresenta como uma arte de rua democrática, bus-
cando  a relação da arte com urbano, tanto na sua produção espon-
tânea no espaço público, como na sua forma de exposição, ao ar livre 
visível à todos da comunidade, podendo abordar temas de discussões 
da sociedade ou apenas com temas estéticos. 
 Por ser uma arte urbana, o grafite tem uma forte relação com a 
cultura do skate e do ‘‘faça você mesmo’’ . Pela proximidade da pista 
de skate da Trindade, há uma grande quantidade de ótima qualidade 
estética e de artistas reconhecidos na região no entono, dando assim 
um novo sentido ao local, uma espécie de ‘‘galeria à céu aberto’’.

ARTE DE RUA E A INTERFACE URBANA

Mapa Interfaces Público x Privado
Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

Imagens Arte Urbana
Fonte: Autor 2017.
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Imagem Escola Ens. Básico Simão J. Hess
Fonte: Autor, 2016.

Imagens Creche  Waldermar da S. Filho
Fonte: Autor, 2016.

03.04. ESCOLAS

 A Escola de Ensino Básico Simão José Hess, funda no ano de 1938, na Praça Santos 
Dumont, Trindade. Foi transferida para atual edificação no ano de 1975, localizada na esquina 
da Av. Madre Benvenuta com a R. Osmarindo de Deus Cardoso.
 A unidade pertence à Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, desenvolve os cur-
sos do Ensino Fundamental, com alunos na faixe entre 6 à 15 anos), e também Ensino Médio, 
com alunos na faixa dos 15 aos 18 anos em média. Seu corpo de funcionários compreende 
cerca de 70  profissionais e capacidade para 1650 alunos, segundo dados do Censo de 2014.  
Atende principalmente os bairros da Trindade, Serrinha e Santa Mônica.
 A escola conta com 22 salas de aulas, pátios abertos e fechados para recreação e con-
vívio, espaços esportivos abertos e cobertos,  resumindo-se apenas em quadras poliesporti-
vas.
 

 A Creche Waldemar da Silva Filho teve sua fundação no de 1985, em terreno doado 
pela Ordem das Irmãs Franciscanas da Santíssima Trindade, localizado na esquina da Av. Ma-
dre Benvenuta com a R. Osmarindo de Deus Cardoso.
 A unidade é gerida pela Secretária de Educação do Município de Florianópolis, con-
templado o programa de Creche e Pré-Escola. Possuí capacidade média de 130 alunos ma-
triculados, na faixa etária entre 0 e 6 anos, e conta com cerca de 65 funcionários. Segundo o 
Censo de 2014 .  
 Suas instalações compreendem 11 salas de aula, refeitório, parque infantil, área aberta 
de lazer, horta entre outros. Conta com cerca de 65 funcionários, segundo Censo 2014.

CRECHE WALDEMAR DA SILVA FILHO E.E.B. SIMÃO JOSÉ HESS
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03.05. CAMPO DE FUTEBOL

 O Campo da Gruta, teve sua construção realizada em julho de 2008, junto a pista 
de skate da Trindade e a Gruta Nossa Senhora da Lurdes, suas instalações compreendem 
o campo de futebol de tamanho não oficial, vestiários e lanchonete particular. 
 O espaço foi cedido pela Prefeitura de Florianópolis ao Clube Atlético Catarinense, 
o qual também cede espaço para os clubes Independente, União Serrinha e Vila Nova, 
com uso destinado apenas para partidas de futebol realizadas entres os clubes, restrito 
ao uso da população em geral. É utilizado principalmente aos fins de semana, de acordo 
com o calendário dos campeonatos e amistosos que ocorrerem no espaço, ficando ocioso 
e não cumpre a função social que uma área de lazer pública deve assumir.

PRIVATIZADO E SUBTILIZADO

 O espaço do campo chegou a abrigar o Projeto Futebol e Cidadania, que atendia cerca 
de 115 crianças entre 7 a 17 anos, trabalho realizado com os Clubes de Futebol da área e com 
parceria da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis e a da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). Atendia crianças vindas principalmente do bairro da Trindade, 
Serrinha e Morro da Penitenciária, porém com a falta de incentivo tanto da prefeitura, quanto 
dos clubes o projeto deixou de funcionar no local desde de 2015.
 

Imagem Campo Futebol da Gruta
Fonte: Autor, 2016.

Imagem Sede Campo Futebol da Gruta
Fonte: Autor, 2016.

Imagem Futebol e Cidadania
Fonte: Autor desconhecido, 2014.

Imagem Campo Futebol da Gruta
Fonte: Autor, 2016.
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EQUIPAMENTOS DE CULTURAL: 
01 - UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)
02 - UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) 
03	-	CIC	(Centro	Integrado	de	Cultura)
 TEATRO ADEMIR ROSA
 CINEMA DO CIC
 MUSEU DE ARTE DE SANTA CATARINA (MASC)
	 MUSEU	DA	IMAGEM	E	SOM	(MIS/SC)
04 - MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CATARINA
05 - BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
06 - TEATRO ALVARES DE CARVALHO (TAC)
07 - CASA DA ALFÂNDEGA - GALERIA DO ARTESANATO
08 - MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE
09 - FUNDAÇÃO BADESC
10 - TEATRO DA UBRO 

EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER:
01 - PISTA DE SKATE + CAMPO FUTEBOL TRINDADE
02 - PARQUE ECOLÓGICO DO CÓRREGO GRANDE
03 - PRAÇA COMUNITÁRIA SANTA MÔNICA
04 - PRAÇA DA LUZ
05 - GINÁSIO MUNÍCIPAL DE TÊNIS DE MESA
06 - CAMPO FUTEBOL SACO DOS LIMÕES
07 - CLUBES DE REMO
08 - TRAPICHE DA BEIRA MAR NORTE
09 - PRAÇA SESQUICENTANÁRIO
10 - RESTAURANTE KOXIXOS
11 - PARQUE DE COQUEIROS
     - CONJUNTO DE CICLOVIA E PASSEIOS

Mapa Equipamentos Culturais e Esportivos.
Fonte: Google Earth, 2016. 

 Após o estudo da área e suas potencialidades fica claro seu uso atual e sua vocação de es-
paço de cultura e lazer para a cidade. Assim foi necessário entender o equipamentos de cultura, 
lazer e esporte encontrados na região central de Florianópolis, onde é inserida a área de estudo. 
 Ao analisar o mapa a cima é constato que o bairro do Centro instala a maioria dos equipa-
mentos destinados a cultura, como museus, teatros, fundações de cultura e bibliotecas. Conta 
com o conjunto de bolsões e estacionamentos que dão apoio ao uso da Ciclovia Beira Mar Norte 
e recebe o equipamento do Sesc Prainha (Florianópolis).
 O equipamento do CIC ( Centro Integrado de Cultura) de grande escala e referência em 
cultura na região e está localizado no bairro da Agronômica com distância de aproximadamente 
1,5 km da área de estudo. O conjunto do CIC abrange o Teatro Ademir Rosa, com capacidade 
para aproximadamente 900 pessoas, o Cinema do CIC, Museu de Arte de Santa Catarina (MASC) 
e Museu da Imagem e SOM (MIS/SC). Porém pela sua inserção na malha urbana, legibilidade do 
espaço público e complicações no seu acesso por transporte público o seu uso do

EQUIPAMENTOS DE CONSUMO E LAZER:
01 -  SHOPPING IGUATEMI
02 -  SHOPPING BEIRA MAR

cotidiano é pouco expressivo, tendo uma apenas      ao receber grandes eventos e exposições.
 Próximo a área de estudo estão localizados os espaços da UFSC e UDESC fermentadores 
de cultura pelo seu caráter acadêmico, oferecem atividades para a populçâo, porém com algumas 
limitaçôes de custos e incrições prévias. O uso da áreas abertas comuns pela comunidade é com-
prometido pela falta de mobiliário e equipamentos de apoio no periódo em que não há atividades 
academicas nos locais, o caso de fins de semana e feriados.
 No ráio de 1km da área de estudo são encontrados o Parque Ecológico do Corrego Grande, 
destinado a preservação da área verde remanescente na malha urbana, a praça comunitária do 
Santa Mônica, o complexo do Campo da Gruta e pista de skate da Trindade, ambos com a presença 
de espaços apropriados para a prática do futebol. 
 Também sâo apresentados os Shoppings, que são caracterizados como espaços semi-pú-
blicos destinados à cultra e o lazer, atravéz da apropriação do conceito de lazer com finalidade de 
consumo em massa.

04.01. EQUIPAMENTOS REGIÃO SEDE FLORIANÓPOLIS

04. EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER

EQUIPAMENTOS DO SESC:
01 - SESC PRAINHA
02  - SESC ESTREITO

Área	de	Estudo
Raio de 1 km
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04.02. ESTUDO DE CASO SESC PRAINHA - SC

Sesc Prainha (Florianópolis).
Fonte: Pedalafloripa, 2012. 

Entrada Sesc Prainha (Florianópolis).
Fonte: Google StreetView, 2016. 

Sesc Prainha (Florianópolis).
Fonte: Google StreetView, 2016. 

 A região da Grande Florianópolis é atendida com os serviços do Sesc SC em cinco unida-
de, Sesc Prainha (Florianópolis), Sesc Estreito (Florianópolis), Sesc São Jose, Sesc Palhoça, Sesc 
Comunidade (Palhoça),  com atividades diversas voltadas à cultura, esporte e lazer nas regiões 
instaladas. Também há a presença Hotel Sesc Cacupé (Florianópolis), para atender as políticas de 
incentivo ao turismo que o Sesc se propõe. 
 Por estar situado na região do centro de Florianópolis e ser a referência de Sesc mais próxi-
ma a área de estudo é escolhido o Sesc Prainha como objeto de análise de referência de equipa-
mento voltado a cultura e lazer na cidade. A unidade teve sua inauração em 27 de março de 1977, 
com projeto específico para receber o programa do Sesc voltados ao incentivo do lazer e o bem 
estar social dos comerciários e da população.  

Imagens Sesc Prainha.
Fonte: Autor, 2016. 

Imagens TeatroSesc Prainha.
Fonte: Cena Arquitetura, 2016. 

 Apesar de ser uma arquitetura de grande escala inserido no meio urbano e abrigar um 
extenso programa de cultura, lazer, esporte, saúde e educação voltado para a comunidade, 
o espaço do Sesc Prainha não representa uma referência arquitetônicamente de espaço de 
cultura e lazer de uso constante na cidade. Sua aquitetura é pouco expressiva e compromete 
a legibilidade do local como espaço de Sesc, normalmente marcante na paisagem da cidade.
 O seu projeto aparenta ser destinado ao programa de uma escola, conforma um bloco 
principal de três pavimentos e um bloco anexo de ginásio. Os ambientes internos também 
tem sua legibilidade comprometida quanto a idetentidade Sesc, o programa é distribuído de 
forma racional em salas e espaços fechados deixando que corredores e circulaçôes confor-
mem o espaço interno, comprometendo a legibilidade do fluxo do espaço deixando que  as 
áreas de estar de uso seja configurada como passagens e não generosas áreas de estar para 
o equipamento e para a cidade.
 O Sesc conta com ginásio com arquibancadas generosas para grande público e qua-
dra poliesportiva de dimenções oficiais, porém o espaço só pode desenvolver um esporte 
por vez, por não prever a divisão do espaço das quadras em duas de menores dimensões 
destinadas apenas para a recreação. As grandes arquibancadas criam espaços resíduais no 
local, onde é ocupado por espaços destinados aos jogos e ao público infantil, ocorrendo es-
sas atividades longe da vitalidade do prédio.
 Apesar do ginásio ter grande dimensôes e suportar grande público, o teatro do Sesc 
tem seu tamanho reduzido, com palco de pequena dimensão e capacidade de aproximada-
mente cem pessoas, o que limita muito o tipo de espetáculo que poderá ocorrer no espaço.

Mapa Localização Sesc Prainha
Fonte: Google Earth, 2016. 
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04.03. ESTUDO DE CASO  SESC POMPÉIA - SP

 A unidade do Sesc Pompeia se localiza na cidade de São Paulo, com projeto de Lina Bo 
Bardi com colaboração de Marcelo Ferraz e André Vainer. O projeto foi executado em duas fases, 
a primeira em 1977 à 1982 dedicada a intervenção dos galpões da antiga fábrica desativada já 
apropriada pela comunidade para o lazer da região. A última de 1982 à 1986 destinada aos no-
vos edifícios onde abrigam os espaços esportivos. 

Imagens Sesc Pompeia, SP.
Fonte: Dilvugação Sesc, 2016.

Imagens Sesc Pompeia, SP.
Fonte: Dilvugação Sesc, 2016.

Planta Setores Sesc Pompeia, SP.
Fonte: Andressa Pinheiro Marques, 2014.

 O Programa foi pré-estabelecido pelo Sesc (Serviço Social do Comércio), contendo espaços 
para administração, espaço multiuso, teatro, ateliês de artes, restaurante, cozinha e oficinas de ma-
nutenção, espaços para esporte, entre outros. Porém Lina Bo o consagra de modo que respeita as 
manifestações culturais e as atividades ali já desenvolvida pelas pessoas do bairro.   
 O conceito de “Cidadela’’ é empregado para descrever o espaço do Sesc Pompeia, devido a 
organização do seu programa de Cultura, Lazer e Convivência estar instalado nos antigos galpões, 
“distribuídos racionalmente conforme os projetos ingleses do começo da industrialização européia” 
(FERRAZ, 2008, p. 220), criando uma comunicação horizontal entre as atividades ocorridas em seus 
inteirores. Já as atividade destinadas ao Esporte são ‘‘empilhadas’’, ocupando os edifícios novos de 
circulação vertical, por serem considerados atividades introspectivas, segundo Marcelo Ferraz (Ar-
quiteturas: Sesc Pompeia, SescTV 2014). 
 Fabio Malavoglia (Arquiteturas: Sesc Pompeia, SescTV 2014), relata a área de convivência 
como um dos pouquíssimos exemplos de praça pública coberta de São Paulo, onde cria-se um es-
paço de acolhimento do público, cobrindo uma enorme lacuna do espaço público de convívio da 
cidade de São Paulo. 
  Para Lina Bo, era muito forte a questão que fosse um espaço de lazer, não um espaço cul-
tural e/ou desportivo. O prédio novo voltado ao esporte, abriga equipamento que não seguem os 
padrões e dimensões exigidos para a prática oficiáis dos esportes. A piscina é destinada ao lazer, 
tendo suas dimensões alteradas da convencional olímpicas, as quadras de jogos tem a altura de 8m, 
o que é considerada a altura mínima para  de jogo de voleibol e basquete. 
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05. A INTERVENÇÃO
05.01. OBJETIVOS

• Garantir a função social da área como espaço público para comunidade;
• Requalificar o espaço público de encontro, lazer, cultura e esporte;
• Unificar a área da intervenção segregada pelo sistema viário; 
• Inserir equipamento edificado de caráter público que dê apoio e fomen-
te a prática de esporte e o lazer na região (Sesc Trindade);
• Requalificar, adequar e unir o espaço destinado a prática de skate ao 
programa do equipamento;
• Valorizar a manifestação cultural do grafite e artes gráficas presentes na 
área;

 O Sesc é “uma entidade privada, sem fins lucrativos e de interes-
se público, constituída  por comerciantes interessados no bem estar dos 
comerciários.’’, e ‘’sua base conceitual é a Carta da Paz Social, assinada 
por comerciantes e industriais em 1945. Entre os tópicos, ela postula que 
‘’o capital não deve ser considerado apenas instrumento produtor de lu-
cro, mas, principalmente, meio de expansão econômica e bem-estar so-
cial coletivo’’ (Monolito 33, SP 2016). Ou seja,  mesmo sendo privado ele 
também traz retorno para a pessoas da comunidade onde é inserido. 

 O Sesc propõe espaços e edifícios com identidade arquitetônica 
organizadora do programa de atividades e espaço aberto ao público vol-
tado para cultura e lazer. Possui um programa pré-estabelecido, porém 
flexibilizado de acordo com as peculiaridades do local instalado.

 O Sesc SP é uma entidade referência no pais por criar espaços com 
ações públicas destinadas à cultura e lazer, hoje aberta ao público em 
geral, não apenas para membros e sócios. Proporciona atividades com 
custos subsidiados, tanto de esportes, lazer, cultura e refeições. Devido 
a essas políticas de uso, o Sesc SP será tomado como referencia para a 
realização deste projeto. 
 Apesar de ser uma iniciativa privada, o programa do Sesc se apre-
senta compativel à vocação de cultura e lazer de carácter público da área. 
Assim o Sesc fica responsavel pela organizando e por gerir o espaço, tan-
to do edifício quanto as áreas públicas de lazer.  

PORQUE O SESC?

PRAÇA SKATE
MARQUISE

AUDITÓRIO
TEATRO 
CINEMA

ESTACIONAMENTO

CONVIVÊNCIA
EXPOSIÇÕES
BIBLIOTECA

OFICINAS DE ARTES
RESTAURANTE

CAFETERIA
ADMINISTRAÇÃO

BICICLETÁRIO

PISCINAS 
SALAS MÚLTIPLO USO

(DANÇAS E LUTAS)
QUADRAS POLIESPORTIVAS

ACADEMIA
VESTIÁRIOS

PRAÇA ELEVADA

PORQUE O SESC?
 Para a realização do Sesc Trindade será considerado um programa de cul-
tura e lazer, segundo ao gráfico ao lado, compatível com a vocação da área de 
intervenção do espaço público da Trindade e seu entorno, valorizando as ativida-
des  relacionadas com skate e artes já presentes no local.



05. A INTERVENÇÃO
05.02. Sistema Viário e Implementação BRT

 O projeto proposto do Sesc 
irá considerar a implementação 
do BRT(Bus Rapid Transit), enco-
mendado pela Prefeitura de Flo-
rianópolis à empresa PROSUL, 
que atualmente está em fase de 
implantação, como elemento re-
estruturador do sistema de trans-
porte público e do sistema viário 
da região. O qual propõe uma 
estação dupla e de grande porte 
do sistema no cruzamento da Av. 
Madre Benvenuta com a Av. Prof. 
Henrique da S. Fontes, com aces-
so em nível e auxiliado por semá-
foros e faixas de pedestres. 
 Através da analise do proje-
to do BRT percebe-se a necessi-
dade de melhorias e adequações 
no projeto original buscando uma 
melhor adequação no sistema viá-
rio para a realidade da área e con-
siderando o projeto proposto do 
Sesc Trindade, visando ações de 
melhorias à escala humana e mo-
dificações nas vias de acesso ex-
clusivo ao shopping. É proposta a 
unificação dos canteiros ociosos 
dando unidade ao terreno, que 
será destinado ao equipamento do 
Sesc, para o seu melhor aproveita-
mento, tendo um ganho de área de 
aproximadamente 1.850m² com o 
fechamento das ruas, totalizando 
17.916m² de terreno. 

Sistema	Viário	Atual
Sistema Viário Proposta BRT

LEGENDA:
Estação BRT
Área	Integrada

Corversões
Retornos Fora do Recorte



05. INTERVENÇÃO
05.03. Estudo de Zoneamento da Área e Conexões

NOVOPERCURSOCICLOVIA

SETOR DESTINADO À 
PRAÇA DE SKATE

SETOR DESTINADO À 
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

SETOR DESTINADO À EDIFICAÇÃO 
COMPLEMENTAR

APOIO CICLOVIA

 Partindo da unidade da área destinada ao projeto e 
levando em conta os fluxos de pedestres ja existentes e os 
gerados pelo projeto do BRT, é estabelecido o zoneamen-
to do projeto que melhor possa atender o programa e as 
conexões do equipamento as equipamentos do entorno.

Fluxo	Interno
Fluxo	Bordas
Fluxo	BRT
Fluxo	Ciclovia	e	Passeio
Setor 01
Setor 02
Setor 03

LEGENDA:



05. INTERVENÇÃO
05.04. Estudo Volumétrico em Maquete Física 1/750

 A partir do estudo das conexões, foi estudado em maquete 
física na 1/750 as possibilidades volumetricas para que atendesse 
a setorização desejada e a maior integração da área com o entorno.

VOLUME 01.  VOLUME 02.  

VOLUME 03 VOLUME 04

- Ocupação  dos blocos paralelo às vias, com vão entre os blocos 
para criar uma praça interna e respiro do edíficio.
- Marquise conectando volume complementar;
- Praça central para abrigar o skate;

- Ocupação  dos blocos perpendicular às via;
- Bloco maior proximo a divisa do terreno com a creche;
- Marquise se prolonga até o ultimo bloco;
- Praça central para abrigar o skate;

-  Bloco de maior volume central ao projeto, proporciona um 
escalonamento ao bairro e uma melhor relação ao grande vo-
lume do shopping.



05. INTERVENÇÃO
05.04. Estudo Volumétrico em Maquete Física 1/750

CONEXÃO 01  

CONEXÃO 01  

CONEXÃO 01  

CONEXÃO E VOLUMETRIA DEFINIDADE ATÉ 
A ETAPA DA PRÉ BANCA.

 Após o lançamento da volumetria, levando em conta o programa definido para abrigar o 
equipamento do Sesc e suas atividades, foi estudado como vencer a barreira da via de inten-
so fluxo, conectar asssim os bairros do Santa Mônica e o Trindade, integrar o projeto do BRT 
proposto para a área e também comtemplar o sistema de ciclovia e passeios e as áreas verdes 
do Manguezal do Itacorubi.

 É proposto assim um sistema de passarelas elevadas que facilite o fluxo da ciclovia e as 
conexões dos bairros, ligas diretamente ao projeto do Sesc no nível superior do projeto, assim 
como equipaento de suporte ã ciclovia e áreas de estar e contemplação.



06. O PROJETO
06.01. Relação do Projeto com o Entorno

 Considerando os equipamentos existentes do entorno e a implementação do sistema de 
BRT, o projeto busca integrar e facilitar os fluxos entre os equipamentos da área e proporcionar 
uma conexão qualificada entre os bairros da Trindade e Santa Mônica, assim como a melhoria no 
fluxo do sistema de ciclovia e passeios, que neste trecho encontra-se fragmentado atualmente. 
Esses fluxos se dão tanto nas conexões horizontais a nível de térreo, quanto nas conexões verti-
cais que integram à ciclovia e ao projeto. 
 Também busca uma maior integração do entorno no nível térreo, inserido no terreno de 
forma que explore o fluxo de pessoas do BRT e abrigando as atividades mais públicas do Sesc no 
térreo



06. O PROJETO
06.01. Relação do Projeto com o Entorno

 Considerando o manguezal do Itacorubi, um dos elementos naturais do entorno ime-
diato e importante ecosistema da Bacia Hidrográfica do Itacorubi, o projeto busca fazer a 
conexão entre o mangue e o terreno com a proposta de áreas verdes  no nível térreo e fazer a 
conexão desses elementos através de passarelas elevadas. 
 A implementação das passarelas não interferem de maneira a degradar a área, são ele-
vadas e buscam valorizar o manguezal, dando visibilidade e proporcionando um outro ponto 
de vista desse ecossistema no nível superior às copas das árvores, com a presença de espaços 
contemplativos de estar. 



06. O PROJETO
06.02. Implantação

IMPLANTAÇÃO
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1/750
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ESC. 1/750



PASSARELAS
 Foram pensadas de maneira a facilitar o desloca-
mento e o acesso de pesdestres e ciclistas no trecho do 
sistema de passeios e ciclovia da região, proporciona uma 
linearidade e continuidade, além de serem elementos co-
nectores do espaço público e do sistema de BRT ao pro-
jeto. 
 Possui configurações diferenciadas nos seus dife-
rentes trechos, variando em largura e possibilidades de 
uso, com áreas de estar e contemplação.

PISCINA
 Espaço de acesso restrito e integrado com vestiá-
rios. Conta com uma piscina adulto com possibilidade de 
três raias semi-olímpicas, piscina infântil e solário na área 
externa com equipamentos de estar e descanso.  

QUADRAS POLIESPORTIVAS
 Abriga duas quadras poliesportivas de tamanho 
de recreação com possibilidade de estender e formar 
uma quadra de dimensões oficiais. 
 Tem seu acesso pela circulação vertical princial do 
prédio e também conexão direta com a passarela.

SALAS MULTIPLOUSO
 O projeto conta com seis salas multiplouso pra re-
ceber atividades ligadas ao esporte como artes marciais, 
danças, yoga, pilates, dentre outros. Possuem dimensões 
varidas, sendo quatro salas de tamanho médio e duas sa-
las grandes para receber  atividades de maior  público.

ADMINISTRAÇÃO
 Sala destinada a administração do Sesc, conta o 
espaço de trabalho, sala de reuniões, sanitários e copa. 
Localizada no segundo pavimento com caráter mais res-
trito.

ACADEMIA
 Espaço para academia, com acesso restrito, locali-
zado no segundo pavimento com visão para as atividades 
das quadras. 

06. O PROJETO
06.03. O Programa

ESTACIONAMENTO
 O projeto conta com 198 vagas para veículos, sen-
do 3 vagas acessíveis, além de 30 vagas de moto.   
 O estcionamento tem acesso ao blo-
co principal da edificação do Sesc, o que per-
mite o seu maior controle, também contempla 
a área do anfiteatro em seu dimensionamento .
 A sua ventilação e iluminação se dá atra-
vés de grelha de ventilação e também rasgos na 
laje, que permitem   a presença de jardim interno.

ESTACIONAMENTO VIAS
 Presença de vagas de automóveis no recuo da calça-
da intercalado com canteiros de vegetação.  Permitem va-
gas de fácil acesso e embarque de sembarque para a área.

ÁREA TÉCNICA 
 Espaços destinados ao funcionamento téc-
nico do edificio, como casa de bombas, gerado-
res, depósitos, abrigo de gas e lixo, dentre outro.

PRAÇA CENTRAL
 Pensado como área verde de lazer e espaço públi-
co para a cidade, é o elemento centralizador do projeto.     
 Tem seu desenho elaborado para abrigar a prática 
do skate, não sendo apenas um espaço exclusivo do es-
porte, e sim um espaço compartilhado. Possibilita diver-
sos uso, como meia quadra de esportes, espaço infantil, 
de estar, arquibancada para o anfiteatro, além de bowl e 
obstáculos para a prática do skate.

PRAÇA INTERNA
 Proporciona espaço de estar no meio da edifica-
ção, possibilitando uma dinâmica das atividades internas 
com o espaço externo e criando uma permeabilidade dos 
fluxos no projeto. 

ÁREA DE COVIVÊNCIA E ESTAR
             Espaço de acesso ao público em geral, configurado 
como uma praça coberta, possui áreas de estar, com ban-
cos e sofás de acesso livre permeado por painéis de expo-
sições temporárias. Abriga também espaço de biblioteca 
aberta ao pública, de modo a dar suporte às escolas do 
entorno.

OFICINAS
 Espaço para prática de cursos e oficinas que fo-
mentem a produção de cultura, oferecidos pelo Sesc. As 
oficinas se dão em salas abertas e com possibilidade de 
integração com a área externa.

RESTAURANTE / CAFÉ
 Equipamento de suporte aos usuários do Sesc e 
dos serviços do entorno, com restaurante aberto ao pú-
blico em horários estabelecidos e café com horário com-
pativel com o funcionamento do prédio com o intuito de 
dar vitalidade à rua e para a praça interna do projeto. 

APOIO 
 Equipamentos de suporte às ativi-
dade do  Sesc, como banheiros e vestiários.

TERRAÇO JARDIM
 Desenvolvida para integrar a passarela ao nivel da 
rua, de maneira suave e proporcionar a descida da ciclo-
via possibilitando sua concexão ao bairro da Trindade.
 Possui espaços intermediarios destinados ao estar 
e contemplação do manguezal.

ANFITEATRO
 Edifição separada do bloco principal, podento ter 
seu uso em horários alternativos ao funcionamento do 
Sesc, podendo receber diversas atividades.  
 Seu palco é projeto de forma que possibilite a 
abertura do anfiteatro para a praça central.
 Dimensionado para receber 258 assentos, sendo 4 
acessíveis.

BICICLETÁRIO
 Criado para dar suporte aos usuários da ciclovia 
como meio de incentivar o uso da bicicleta para acessar o 
projeto e os diversos equipamento e serviços do entorno.
 Tem seu desenho em rampa para facilitar o acesso 
as vagas e conectar o térreo às passarelas. 



06. O PROJETO
06.04. Corte AA
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06. O PROJETO
06.04. Cortes
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06. O PROJETO
06.05. Subsolo
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06. O PROJETO
06.05. Térreo

TÉRREO ESC. 1/500
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06. O PROJETO
06.05. Primeiro Pavimento
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PRIMEIRO PAVIMENTO ESC. 1/500

01.	Quadra	Poliesportiva
02. Recreação
03. Sala Múltiplo Uso
04.Vestiário
05. Piscina 
06. Solário
07. Depósito
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06. O PROJETO
06.05. Segundo Pavimento

SEGUNDO PAVIMENTO ESC. 1/500
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06. O PROJETO
06.06. Anfiteatro
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06. O PROJETO
06.07. Bicicletario

BICICLETÁRIO PRIMEIRO PAVIMENTO ESC. 1/500BICICLETÁRIO TÉRREO ESC. 1/500
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06. O PROJETO
06.08. Passarelas

Configuração 01 :
Canteiro + Passeio + Estar

Configuração 02:
Ciclovia + Passeio + Estar

 As passarelas são projetadas em estrutura metálica, com per-
fils H em aço como viga para vencer os grandes vãos entre pilares. 
Seus pilares são em concreto armado, e recebem as instalções para 
drenagem e iluminação.
 Ao longo do percuso admite quatro configurações, que se di-
ferem tanto em largura, quanto aos mobiliários e funções. 

Configuração 03:
Estar	+	Passeio	+	Vegetação

Configuração 04:
Ciclovia + Passeio

ESC. 1/150

06.08. Seção Construtiva

PELE  METÁLICA PERFURADA

TRELIÇA METÁLICA

LAJE NERVURADA EM CONCRETO

PILAR EM CONCRETO

PERFIL METÁLICO DE ANCORAGEM

VIDRO FIXO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO

2,60

TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE

PAINEL METÁLICO

8,54

-0,28

2,55

19,66

MÃO FRANCESA TRELIÇADA

PISO EM GRELHA METÁLICA

12,50

LAJE EM CONCRETO

PAREDE CORTINA EM CONCRETO

ESC. 1/100
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