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PRAÇA CENTRAL
Marco referencial para o parque, ponto de 
encontro e espaço organizador dos fluxos, 
confere leginilidade ao lugar.

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. 

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.  

RUA REBAIXADA
Propõe-se que a rua proposta 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).

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. 

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.

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.

VEGETAÇÃO DE 

RESTINGA
130mil m²

IMPLANTAÇÃO NÍVEL PARQUE
esc. : 1:2000
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ARBUSTO OBSERVAÇÃO: NÍVEL 0,00m = margem da lagoa
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