
PÚBLICO E PRIVADO: ESPAÇO HÍBRIDO NA LAGOA DA CONCEIÇÃO

ESCOLA BÁSICA HENRIQUE VERAS

PRAÇA BENTO SILVÉRIO

ÁREA RESIDENCIAL

ÁREA ESPORTIVA

 E POUSO DE VOO LIVRE
Com o objetivo de valorizar a vegetação de restinga, 
buscou-se liberar a extremidade sul do terreno de 
edificações. Essa área, mais ampla, recebe as quadras, o 
playground e o campo para pouso de voo livre. É 
complementada por edificação de uso comunitário, que 
comportaria sanitários, áreas de apoio, salas de aula para 
atividades como  capoeira, judô, yoga,  etc.

DECK
Propõ-se a mesma solução adotada na área de intervençao 

seja utilizada em outros trechos da orla da lagoa, de forma a 

resgatar o seu caráter público e constituir um passeio que 

conecte os diferentes espaços do bairro. 

RESIDENCIAL: no térreo, apartamentos voltados para as praças 
internas. Nos andares superiores, por todo o parque.

COMÉRCIO E SERVIÇOS: principalmente voltados para a Av. 
Afonso Delambert Neto,que já possui caráter comercial e de 
serviços.

RESTAURANTES: voltados para pontos onde se busca maior 
permanência de pessoas (praça central, praça sobre centro 
cultural,  esquina conformada pelas novas ruas criadas).

ESCRITÓRIOS: nos andares superiores, em locais próximos a 
espaços que abrigam restaurantes, que podem vir a ter fluxos no 
período noturno.

PÚBLICO/COMUNITÁRIO: diluídos no terreno, esses usos foram 
dispostos nas esquinas, de forma a valorizá-las, atrair pessoas e 
explicitar o caráter público do espaço.

37.800,00 m²

3.200,00 m²

2.500,00 m²

3.500,00 m²

13.000,00 m²

Área total construída = 60mil m²

Área total dos edifícios em projeção = 17mil m²

Área livre de edificações = 83mil m²

DISPOSIÇÃO GERAL DOS USOS DAS EDIFICAÇÕES

As praças internas são constituídas por edificações residenciais em ambos os lados. De forma  a garantir relação com a praça interna e ventilação 
cruzada para todas as unidades, os edifícios se organizam linearmente.  O acesso aos apartamentos se faz sempre pelo interior das praças internas, de 
forma a gerar uma dinâmica no espaço. As unidades foram dispostas de maneira que sempre possuam uma fachada mais pública e outra mais íntima. A 
fachada pública, onde encontram-se as áreas sociais dos apartamentos, voltam-se para as circulações coletivas. Já as fachadas íntimas, que 
correspondem aos dormitórios, foram posicionadas de forma a sempre possibilitar que se abram para as melhores orientações (Norte, Nordeste e Leste), 
sem perderem a privacidade. Foram criadas, então, cinco tipologias de apartamentos, conforme o corte esquemático abaixo, que refere-se à praça interna 3, 
porém se aplica também aos demais casos.

CONFIGURAÇÃO DOS ESPAÇOS

Os edifícios possuem lajes que seguem o desenho angulado do parque, conectando os 
diferentes blocos. Porém  as unidades residenciais são moduladas e dispostas linearmente. Nos 
pontos onde as lajes mudam de direção e em algumas extremidades foram criados terraços 
coletivos para uso dos moradores. Dessa forma, o espaço deixa de ser apenas circulação, 
podendo ser também um lugar onde os vizinhos podem sentar e conversar.

Os módulos dos apartamentos variam entre 7,5 x 10m; 7,5 x 8,5m e 3,75 x 8,5m. Os 
primeiros possibilitam a existência de 2 quartos e o último configura o loft (tipologia 5). Os 
apartamentos das extremidades podem receber um terceiro quarto, pois têm a possibilidade de 
abertura de mais uma esquadria. O projeto totaliza 154 unidades residenciais.

CONDOMÍNIO

MARINA PHILIPPI

PRAÇA CENTRAL

PLAYGROUND

CAFÉ

TERRAÇOS COLETIVOS 

PARA OS MORADORES

TERRAÇOS COLETIVOS 

PARA OS MORADORES

Vista aérea da Praça Interna 4. Mostra a relação com o condomínio 
Marina Philippi, a permeabilidade do espaço da praça e os usos 
atrativos criados em seu interior. 
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CIRCULAÇÃO VERTICAL

APARTAMENTOS NO TÉRREO

PRAÇA INTERNA 2 - Av. Afonso Delambert Neto ao fundo
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CORTE ESQUEMÁTICO NO EIXO CENTRAL DO TERRENO (sem escala)

5m

20m

CORTE ESQUEMÁTICO C (PRAÇA INTERNA 2) esc.: 1:200
Possui um trecho sob pilotis, com eliminação da tipologia 4 para que se relacione com o espaço verde no interior do parque. O espaço coberto pode abrigar 
feiras e exposições, o que reforça a diversidade e o caráter público do espaço.

Esquema mostrando a laje contínua, as 
unidades moduladas e os terraços coletivos.

A TRANSIÇÃO

PRAÇA INTERNA 4

Conforme citado anteriormente, este trabalho tem a intenção de configurar espaços que propiciem a relação entre os espaços públicos e privados. Para 
tanto, criou-se espaços de transição, em menor escala, que têm o intuito de configurar atmosferas de convívio e cumplicidade. São praças internas, que podem 
tanto ser apropriadas pelos moradores, quanto pelos usuários do parque.  Nesses espaços se dá o acesso para os apartamentos situados no térreo dos edifícios, 
como em uma rua. Também é onde se faz o acesso para os apartamentos situados nos níveis superiores, através de circulação vertical. Para configurar o caráter 
público do espaço, propõe-se que este seja permeável, inserido no fluxo e na dinâmica do parque, com alguns usos atrativos  em seu interior, como cafés, 
playground e feiras. 

São espaços que, para os moradores, localizam e estabelecem relação de identidade e pertencimento. Propiciam a interação com os vizinhos, assim como 
com os freqüentadores do parque. Criam uma escala de vizinhança dentro do todo, configurando “lugares dentro do lugar”. Além disso, resgatam uma importante 
característica da epóca da freguesia da Lagoa, que se perdeu ao longo do tempo: a vida social que acontecia nas ruas, o debruçar-se na janela para conversar com 
os vizinhos, o sentimento de pertencer a uma comunidade. 

O  projeto expande as mesmas intenções também para os moradores vizinhos ao terreno. Propõe-se que as casas a serem construídas no Condomínio 
Marina Philippi, nos lotes em contato direto com o parque, voltem-se para ele, tornando desnecessária a existência de um muro entre os dois espaços, o que 
qualificaria a ambos. A mesma situação pode ocorrer no trecho do campo de pouso, com a criação de um caminho para onde as casas podem se abrir. 

Marco referencial para o parque, a praça central é o ponto de encontro. Palco para apresentações e manifestações, para o ver e ser visto, a praça organiza o 
fluxo e confere legibilidade ao espaço.

O espelho d’água é o elemento que define a praça. A arquibancada que o cerca pode ser apropriada para estar e contemplação, assim como ser utilizada quando 
ocorrerem apresentações. No nível inferior, o piso desce até nivelar-se com a água, fazendo com que o uso do espaço seja similar ao de uma praia. 

Os decks delimitam a área dos restaurantes, se prolongando em  uma de suas extremidades para dentro da área verde (ao norte). Na outra extremidade, ele se 
prolonga até uma espécie de mirante, de onde é possível visualizar a lagoa. A proposta é que o gramado em frente a esse deck, livre de árvores, seja apropriado pelos 
usuários do parque como mais uma área de estar.

PRAÇA CENTRAL

CORTE ESQUEMÁTICO A (CORTE PADRÃO)

esc.: 1:200

NORTE, NORDESTE 

ou LESTE

NORTE, NORDESTE 

ou LESTE

ESCRITÓRIOSPÚBLICO/COMUNITÁRIORESIDENCIAL COMÉRCIO/SERVIÇOS RESTAURANTES

DECK DELIMITANDO A VEGETAÇÃO DE 

RESTINGA

EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

FAIXA DE LOTES CRIADA (USO COMERCIAL)

MORRO DA LAGOA

VEGETAÇÃO 

DE RESTINGA
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EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS

BARES (USO NOTURNO)

ÁREA ESPORTIVA

AULAS/OFICINAS

CONDOMÍNIO MARINA PHILIPPI

TILAG

ÁREA VERDE

SC 404

DECK ELEVADO EM VEGETAÇÃO 

DE RESTINGA

PRAÇA CENTRAL

RUA REBAIXADA

CAMPO PARA POUSO DE VOO LIVRE

ESPAÇO PARA ASSOCIAÇÕES, ONGS, ETC.
VEGETAÇÃO DE RESTINGA

CENTRO CULTURAL E CINEMA
Situa-se na extremidade Norte do terreno para servir aos 
moradores dessa região, em geral com renda mais baixa. 
Além disso, a escolha do local para implantação desse 
equipamento se deve também à proximidade com a Escola 
Básica Henrique Veras. O centro cultural reforça a 
marcação da esquina de acesso pelo morro da Lagoa, sem 
obstruir o eixo visual para o interior do parque. Seu acesso 
se faz pelas cotas 6,00m e 10,00m. Na cota 16,90m foi 
proposta uma praça, que tem o objetivo de ser 
complementar ao centro cultural, podendo ser apropriada 
pelos usuários do mesmo.

ESQUINA DE CONEXÃO COM TILAG
É o espaço que recebe o fluxo proveniente do Terminal de 
Integração da Lagoa. Por esse motivo, propõe-se para o 
local uma edificação de uso comunitário (sob a rampa), com 
acesso pela cota 10,00m. Sugerem-se, como possíveis 
usos,  aluguel de bicicletas e central de informações 
turísticas. 

TRAVESSIA DE PEDESTRES
Atualmente, muitos pedestres cruzam o terreno deslocando-se 

entre o TILAG e a área residencial ao sul. O projeto preserva a 

possibilidade de realização da passagem de pedestres na 

cota 10,00m, e a valoriza através do contato com a área 

verde do parque. Independente da rua rebaixada, este 

passeio também oferece espaços de estar junto ao verde. 
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PRAÇA CENTRAL

ORLA
Esgoto despejado na Lagoa

EIXO NATURAL
O projeto contempla um eixo central verde, conectando as 

duas extremidades: de um lado a vegetação de restinga, do 

outro a vegetação existente no morro da Lagoa. Esse eixo 

seria composto por vegetação disposta mais naturalmente, 

diferentemente dos canteiros projetados. Em toda sua 

extensão pode ser utilizado para estar, descanso ou pique-

nique, sendo que alguns espaços tem a intenção de oferecer 

sombra e outros insolação. Esse elemento é a constante em 

todo o parque, contribuindo para a legibilidade do espaço.  

ORLA
Os poucos espaços públicos da Lagoa são 
ilegalmente ocupados.

TRANSIÇÃO PÚBLICO/PRIVADO

FAIXA DE LOTES CRIADA

TILAG

CONDOMÍNIO MARINA PHILLIPI

ROD. LAURINDO JANUÁRIO  DA SILVEIRA
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RUA REBAIXADA
Propõe-se que a rua projetada pela Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, que cortará o terreno no sentido transversal, 

seja rebaixada. A intenção é de evitar uma ruptura no 

parque, tanto física quanto visual. A passagem entre os dois 

lados é feita, então, através de passarelas. Nessa rua, que 

fica na cota 7,50m se dá o acesso às garagens dos edifícios 

residenciais, localizadas no subsolo, e ao estacionamento do 

parque (ao ar livre).

ESPAÇO PARA ASSOCIAÇÕES
Propõe-se para o térreo deste edifício um espaço que 
poderia abrigar associações, entidades e ONGs da 
comunidade, que atualmente carecem de espaço 
adequado para se estabelecer ou realizar reuniões.
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DIVERSIDADE DE USOS

IMPLANTAÇÃO NÍVEL PARQUE

esc. : 1:1000

PONTE PROPOSTA PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
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