SESC TRINDADE

RELAÇÃO DO PROJETO COM O ENTORNO
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ESPAÇO DE CULTURA E LAZER

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ARQUITETURA E URBANISMO UFSC - 2017.1
ANÁLISE DA ÁREA

02

ALUNO: NATAN BREUS NENEAS - ORIENTADOR: FABIO MOSANER

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 Itacorubi, importante ecossistema da Ilha de Santa Catarina.

SÍNTESE DA ÁREA

OBJETIVOS

Manguezal do Itacorubi
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Shopping Iguatemi

Gruta Nossa
Senho de Lourdes

Ciclovia Beira Mar Norte

Pista de Skate
da Trindade

Campo de Futebol
da Gruta
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A pista de skate da Trindade se apresenta como o mais expressivo dos
elementos do entorno, caracterizado como espaço público da região, tem seu
valor histórico por ser a primeira pista pública da Ilha, apesar do seu tamanho
reduzido e seus equipamentos em mal estado de conservação ainda é muito
ultilizada por iniciantes e até por skatistas profissionais. Além da prática do
esporte no local existe a apropriação dos muros do entorno e dos elementos
construtivos da pista como base para grafites, sendo uma tentativa de humanizar o espaço urbano. Por ser uma arte urbana, o grafite tem uma forte relação com a cultura do skate e do ‘‘faça você mesmo’’, há uma grande quantidade de ótima qualidade estética e de artistas reconhecidos na região, dando
assim um novo sentido ao local, uma espécie de ‘‘galeria à céu aberto’’.  

Creche Waldemar
da S. Filho

Outro ponto de destaque é o siste de ciclovia e passeios 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 esportes ao livre, como passeios de bicicletas, skate, caminhadas e
a pratica de corridas. No entando 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.

01 - Pista de Skate + Campo Trindade
01 - UFSC
02 - Parque Eco. do Corrego Grande
02 - UDESC
03 - Praça Comunitária do Sta. Mônica
03 - CIC (Centro Integrado de Cultura)
04 - Museu Histórico de Santa Catarina 04 - Praça da Luz
05 - Bibliotéca Pública de Santa Catarina 05 - Ginásio Municípal de Tênis de Mesa
06 - Campo Futebol Saco dos Limões
06 - Teatro ALvares de Carvalho (TAC)
07 - Clubes de Remo
07 - Casa da Alfândega
08 - Trapiche da Beira Mar Norte
08 - Museu da Escola Catarinense
09 - Praça Sesquicentanário
09 - Fundação BADESC
10 - Restaurante Koxixos
10 - Teatro da UBRO
11 - Parque de Coqueiros
01 - Shopping Iguatemi
01 - Sesc Prainha
02 - Shopping Beira Mar
02 - Sesc Estreito

BICICLETÁRIO

AUDITÓRIO
TEATRO
CINEMA

CONVIVÊNCIA
EXPOSIÇÕES
BIBLIOTECA
OFICINAS DE ARTES
RESTAURANTE
CAFETERIA
ADMINISTRAÇÃO

PRAÇA SKATE
MARQUISE

Grafites do
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 verticais que integram à
ciclovia e ao projeto.

Considerando o manguezal do Itacorubi, um dos elementos naturais do entorno imediato 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 elevadas 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.
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PRAÇA ELEVADA

01. Palco
02. Camarim

03. Bilheteria
04. Foyer

ANFITEATRO

05. Área Técnica
06. Arquibancada
07. Sala de Controle
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PASSARELAS
Foram pensadas de
maneira a facilitar o deslocamento 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 conectores
do espaço público e do sistema de BRT ao projeto.
configuraPossui
ções diferenciadas nos
seus diferentes trechos, variando em largura e possibilidades de uso, com áreas
de estar e contemplação.

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 restrito.
ACADEMIA
Espaço para academia, com acesso
restrito, localizado no segundo pavimento com visão para as atividades das quadras.
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01. Apoio
02. Área Técnica

SUBSOLO

APOIO

Equipamentos de suporte às atividade do Sesc, como banheiros e vestiários.

0

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

SEÇÃO PASSARELA
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As passarelas são projetadas em estrutura metálica, com perfils H em aço como viga para vencer 0os grandes
vãos
entre
5
10
20
pilares. Seus pilares são em concreto armado, e recebem as instalções para drenagem e iluminação.
Ao longo do percuso admite quatro configurações, que se diferem tanto em largura, quanto aos mobiliários e funções.

OFICINAS
Espaço para prática de cursos e oficinas que fomentem a produção de cultura, oferecidos pelo Sesc. As oficinas se dão em salas
abertas e com possibilidade de integração com
a área externa.
ÁREA DE COVIVÊNCIA E ESTAR
Espaço de acesso ao público em geral,
configurado como uma praça coberta, possui
áreas de estar, com bancos e sofás de acesso
livre permeado por painéis de exposições temporárias. Abriga também espaço de biblioteca
aberta ao pública, de modo a dar suporte às
escolas do entorno.

TERRAÇO JARDIM
Desenvolvida para
integrar a passarela ao
nivel da rua, de maneira
suave e proporcionar a
descida da ciclovia possibilitando sua concexão
ao bairro da Trindade.
Possui espaços intermediarios destinados
ao estar e contemplação
do manguezal.
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PISCINA
Espaço de acesso restrito e integrado
com vestiários. 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.

Estação BRT
Área Integrada Projeto
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SALAS MULTIPLOUSO
O projeto conta com seis salas multiplouso pra receber atividades ligadas ao
esporte como artes marciais, danças, yoga,
pilates, dentre outros. Possuem dimensões varidas, sendo quatro salas de tamanho médio e
duas salas grandes para receber atividades de
maior público.
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.

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.
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Sistema Viário Atual
Sistema Viário Proposta BRT

Ciclovia Beira
Mar Norte
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PISCINAS
SALAS MÚLTIPLO USO
(DANÇAS E LUTAS)
QUADRAS POLIESPORTIVAS
ACADEMIA
VESTIÁRIOS

O projeto proposto do Sesc irá considerar a
implementação do BRT(Bus Rapid Transit), encomendado pela Prefeitura de Florianópolis à empresa
PROSUL, que atualmente está em fase de implantação, como elemento reestruturador do sistema de
transporte 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 acesso em nível e auxiliado por semáforos e faixas de pedestres.
Através da analise do projeto do BRT percebe-se a necessidade de melhorias e adequações no
projeto original buscando uma melhor adequação
no sistema viário para a realidade da área e considerando o projeto proposto do Sesc Trindade, visando
ações de melhorias à escala humana e modificações
nas vias de acesso exclusivo ao shopping. É proposta
a unificação dos canteiros ociosos dando unidade ao
terreno, que será destinado ao equipamento do Sesc,
para o seu melhor aproveitamento, tendo um ganho
de área de aproximadamente 1.850m² com o fechamento das ruas, totalizando 17.916m² de terreno.

5

1/500

BICICLETÁRIO TÉRREO ESC. 1/500
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O PROGRAMA

ESTACIONAMENTO

LEGENDA:

Pista de Skate
da Trindade

5
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ALTERAÇÃO NO SISTENA VIÁRIO E IMPLEMENTAÇAO DO SIST. DE BRT
E.E.B. José Simão Hess
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•
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 fomente 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 interesse 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 lucro, mas, principalmente, meio de expansão econômica
e bem-estar social 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 voltado para cultura e lazer.
Possui um programa pré-estabelecido, porém flexibilizado de acordo com as peculiaridades do local instalado.
Apesar de ser uma iniciativa privada, o programa do Sesc se apresenta compativel à vocação de cultura e lazer de carácter público da área. Assim o Sesc fica
responsavel pela organizando e por gerir o espaço, tanto do edifício quanto as áreas
públicas de lazer.
Para a realização do Sesc Trindade será considerado um programa de cultura
e lazer, segundo gráfico ao lado, compatível com a vocação da área de intervenção
do espaço público da Trindade e seu entorno, valorizando as atividades relacionadas
com skate e artes já presentes no local.
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SESC TRINDADE

POTENCIALIDADES
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EQUIPAMENTOS DE CULTURA E LAZER - REGIÃO SEDE FLORIANÓPOLIS
Após o estudo da área e suas potencialidades fica claro seu uso
atual e sua vocação de espaço 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 equipamentos destinados a cultura. 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. Próximo a área de estudo estão localizados os espaços da UFSC e
UDESC fomentadores de cultura pelo seu caráter acadêmico, oferecem
atividades para a populçâo, porém com algumas limitaçôes de custos e
incrições prévias.
No raio de 1km da área de estudo são encontrados o Parque Ecológico do Corrego Grande, destinado a preservação da área verde re- LEGENDA:
manescente na malha urbana, a praça comunitária do Santa Mônica.
Área de Estudo
Também são apresentados os Shoppings, que são caracterizados como
espaços semi-públicos destinados à cultra e o lazer, através da apropriaRaio de 1 km
ção do conceito de lazer com finalidade de consumo em massa.
Com base nessa análise percebeu-se a falta de equipamentos que
atendam as necessidade da área como espaço democráticos de cultura
e lazer acessivel ao público em geral.
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LOCALIZAÇÃO

Sistema Viário
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01. Recepção
02. Estar e Convivência
03. Exposições
04. Biblioteca
05. Restaurante / Café

06. Oficinas
07. Depósito
08. Armazenamento Lixo
09. Casa de Gás
10. Bicicletario
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TÉRREO
0
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01. Quadra Poliesportiva
02. Recreação
03. Sala Múltiplo Uso

04.Vestiário
05. Piscina
06. Solário
07. Depósito

01. Academia
02. Sala Múltiplo Uso
03. Administração
04. Depósito
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PRIMEIRO PAVIMENTO
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SEGUNDO PAVIMENTO
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SEÇÃO CONSTRUTIVA
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TELHA METÁLICA TIPO SANDUICHE
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PAINEL METÁLICO
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TRELIÇA METÁLICA
VIDRO FIXO

PELE METÁLICA PERFURADA

PRAÇA CENTRAL
Pensado como área verde de lazer e espaço público 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 esporte, e sim um espaço
compartilhado. Possibilita diversos uso, como
meia quadra de esportes, espaço infantil, de
estar, arquibancada para o anfiteatro, além de
bowl e obstáculos para a prática do skate.

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.

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

PERFIL METÁLICO DE ANCORAGEM

Configuração 01 :

Canteiro + Passeio + Estar

Configuração 02:

Ciclovia + Passeio + Estar

ESC. 1/150
Configuração 04:

Configuração 03:

PISO EM GRELHA METÁLICA

Ciclovia + Passeio

Estar + Passeio + Vegetação

12,50

MÃO FRANCESA TRELIÇADA
PILAR EM CONCRETO

CORTES

LAJE NERVURADA EM CONCRETO

8,54

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO

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

ÁREA TÉCNICA
Espaços destinados ao funcionamento
técnico
do
edificio,
como
casa de bombas, geradores, depósitos, abrigo de gas e lixo, dentre outro.

ESTACIONAMENTO
O projeto conta com 198 vagas
para veículos, sendo 3 vagas acessíveis,
além de 30 vagas de moto.
tem
acesO
estcionamento
so ao bloco principal da edificação do
Sesc, o que permite o seu maior controle, também contempla a área do anfiteatro em seu dimensionamento .
A sua ventilação e iluminação se dá através de grelha de ventilação e também rasgos na laje, que permitem
a presença de jardim interno.

LAJE EM CONCRETO
PAREDE CORTINA EM CONCRETO
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