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AMOSTRAGEM DE CENTRALIDADE
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LEGENDA:

PÓRTICO URBANO

PRAÇA DE TRANSIÇÃO

PRAÇA SUPERIOR

04 DECK NORTE

05 RUA COMPARTILHADA

06 MARCO DE ACESSIBILIDADE

07 PONTO DE INTEGRAÇÃO

08 GALERIA INTERNA

09 DECK LESTE

10 CONTINUIDADE DA VISUAL

11 QUADRA POLIESPORTIVA

12 DECK SUL

13 ACESSO DE VEÍCULOS

CENTRALIDADES

 O plano de diretrizes urbanas tornou cada centralidade em um pólo independente, 

onde se escolheu uma amostra para intervenção como hipótese urbana, sendo esta, 

grande integradora que propulsionará os investimentos necessários para a região. 

Acredita-se que o que garantirá o apego local para dar direito a cidade a esta parcela da 

população seráo uso misto, com lazer, moradias subsidiadas para os realocados das 

áreas de risco, moradias particulares que incentivarão o investimento comercial, 

comércios subsidiados e particulares, instituições públicas, serviços gerais.

 Somente com espaços diversificados e democratizados interligando as diversas 

funções necessárias formarão um elo fortificando os laços sociais e possibilitando uma 

melhor inserção desta área na cidade, possibilitando assim que ambos os lados se 

beneficiem de operações urbanas deste tipo.

CONCEITUAÇÃO

 O partido proposto para a amostragem de centralidade na intersecção das 
comunidades da Serrinha e Alto da Caiera aprofunda-se na concepção da relação entre o 
público e privado, e na formação dos espaços entre estes. A estratégia para a 
implantação do conjunto de edificações é um exercício de projeto que propõe a 
fortificação da estrutura existente. O local possui como grande atrativo suas visuais, com 
o skyline da região central de Florianópolis compondo ao fundo. Estas condicionantes 
foram norteadoras para a intervenção. A área se mostrou um grande desafio por ser 
centralizada entre as comunidades estudadas e pela proximidade com outras 
comunidades, localizando-se no divisor de águas do Maciço do Morro da Cruz. 
O espaço físico foi pensado como revitalizador urbano, onde as edificações criarão um 
impacto positivo nas comunidades, como referencial projetual, mas não tornando-as um 
elemento de gentrificação social.
 Por localizar-se em uma área de ocupação informal optou-se por uma implantação 
que representasse esta realidade caótica de ocupação do solo, criando fitas edificáveis 
que levassem a pequenos recantos, sendo estes, praças, decks/mirante ou mesmo a 
funções específicas do mix comercial do embasamento da implantação.
 O comércio que ocupa todo o embasamento das edificações foi proposto 
independente dos tipos, sendo uma estrutura a parte, porém continua, tendo relação 
apenas visual com o todo.
Os tipos, tanto os de unidades habitacionais como de serviços, usou-se uma linguagem 
mais silenciosa, para quebrar a verticalidade, utilizando-se de elementos simplificados e 
repetitivos para criar um ritmo e dialogar com os planos horizontais.

CONDICIONANTES

 A amostra de centralidade teve como elemento fundamental para sua concepção 
seus vários níveis e acessos ao terreno, tornando muitos pavimentos o térreo, não 
possuindo um pavimento único de acesso. Estudou-se o percurso interno da implantação 
e a relação com o público, tornando as circulações sempre contínuas, criando trajetos, 
privados e públicos.
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PERSPECTIVA DA INTEGRAÇÃO URBANA
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