Florianópolis, 17 de julho de 2018

PRODUTO 01 – CONTRATO 037/2018
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Produto referente ao contrato 037/2018 referente à consultoria técnica para elaboração de
projeto executivo do Centro de Visitantes e do Galpão de Serviços da Base de Porto das Pedras
da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, no âmbito do Projeto Áreas Marinhas e
Costeiras Protegidas – GEF – Mar.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Arq. E Urb. CecÍlia Heidrich Prompt
CAU A 39913-2

Cecília Heidrich Prompt _ Arquiteta e Urbanista _ CAU A 39913-2
Srv. João Damas Marques, 62-F. CEP 88060-428. Rio Vermelho, Florianópolis – SC
Contatos: 48 9 9660-7803 _ 48 3269-7714 _ arquiteturamargem@gmail.com

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
Base de Porto das Pedras – APA Costa dos Corais
1. APRESENTAÇÃO:
O presente relatório corresponde ao Produto 01 do contrato de prestação de serviços 037/2018
firmado entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio e a arquiteta e urbanista Cecília
Heidrich Prompt. De acordo com o contrato, o produto consiste em no relatório da visita técnica
para “reconhecimento da área a ser construída, logística de acesso, infraestrutura necessária e
verificação da demanda junto aos gestores da APA Costa dos Corais, para levantamento de
dados e diagnósticos, de forma que: a. Seja verificado o programa de necessidades e áreas
estimadas, frente à adequação dos recursos disponíveis para a obra (...)”.
2. CRONOGRAMA:
Dia 03 de julho de 2018
9:50 Saída de Florianópolis
15:15 – Chegada em Maceió
17:30 – Chegada em São Miguel dos Milagres
Dia 04 de julho
08:30 – Saída de São Miguel dos Milagres para a sede da APA em Porto das Pedras –
Reconhecimento geral do terreno, interação com os usuários para compreensão das atividades
realizadas, visita guiada com Iran Normande e Alexandra Costa. Reunião entre todos com
visualização dos projetos conceituais existentes para discussão das demandas existentes para o
terreno. Início de levantamento arquitetônico das edificações: levantamento fotográfico,
medições e adequação dos arquivos existentes. Visitação aos semicativeiros onde vivem os
peixes-boi. Observação das atividades realizadas pelos tratadores referentes ao preparo dos
alimentos e também ao momento da realização das refeições.
17:00 – Retorno para a pousada
Dia 05 de julho de 2018
8:30 saída da pousada para coleta de informações na região: visita à arquiteturas populares e
contemporâneas; visita à prefeitura de Porto de Pedras para verificação das demandas legais;
visita a locais de produção de artesanato local.
14h Chegada na base da APA: Continuação do reconhecimento do terreno com medições e
levantamento fotográfico. Reunião com Alexandra Costa e Iran Normande para definição do
programa de necessidades e compartilhamento das percepções recolhidas em campo de modo
a direcionar decisões arquitetônicas.
19h – Retorno para a pousada
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Dia 06 de julho de 2018
8:30 – Saída da pousada
9:00 – Visita à cooperativa de mulheres que produzem souvenires com o tema do peixe-boi
10:00 – Saída para Maceió
13:30 – Saída do vôo de Maceió para Florianópolis
19h – Chegada em Florianópolis
3. REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS LOCAIS
Além dos objetivos citados na apresentação deste documento, a visita técnica teve como intuito
a busca de referências arquitetônicas e culturais do local, de modo a projetar-se uma edificação
que traga características da região e com a qual a população local seja capaz de identificar-se. A
identificação da população local leva a uma apropriação do espaço o que auxilia na valorização
das estruturas e das atividades realizadas na mesma.
Durante as saídas de campo foi possível verificar as manifestações arquitetônicas locais. Foi
realizado levantamento fotográfico das edificações, onde registrou-se principalmente a
ocorrência de edificações em taipa de mão e alvenaria de tijolos maciços. Percebe-se claramente
a taipa de mão como construção tradicional feita de maneira rudimentar. Estas edificações vem
sendo gradualmente substituídas por casas em alvenaria que imitam as construções tradicionais
em taipa. Esta substituição ocorre pela aplicação rudimentar da técnica, feita sem fundações e
com os paus-a-pique (fixados diretamente no solo), o que a torna muito vulnerável. Além do
mais, a madeira tradicionalmente utilizada para o entramado (reconhecida por alguns locais
como canela ou madeira de entramado) atualmente é protegida o que inviabiliza esta tecnologia
pelo método tradicional. Ainda assim, considera-se o uso dessa tecnologia como expressão
essencial da cultura local. Desta forma, acredita-se que seja interessante trazer uma referência
à mesma nas obras do Centro de Visitantes. Foram observados também os artesanatos locais
com uso de matéria prima proveniente do coqueiro, com destaque para a madeira do coqueiro
vermelho para confecção de tramas divisórias, esquadrias e mobiliário. A fibra do coqueiro é
bastante utilizada para artesanatos como painéis decorativos e luminárias.
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Figura 1: Arquitetura popular típica da região - paredes
em taipa de mão com reboco na fachada principal e
telhado cerâmico. Povoado de São Miguel dos Milagres.

Figura 2: As casa de taipa tradicional muitas vezes
recebem reboco apenas na fachada principal.

Figura 3: Casario no povoado de Tatuamunha.

Outra forma de reconhecimento dos recursos e referencias disponíveis foi o reconhecimento do
artesanato local. Boa parte da produção artesanal é feita com a palha de diversas vegetações
conforme as figuras 5 a 8. O feitio de tramas é uma referência cultural importante e pode ser
usada nos elementos construtivos. O uso das referências locais não deve impedir o diálogo com
a linguagem das edificações existentes.

Cecília Heidrich Prompt _ Arquiteta e Urbanista _ CAU A 39913-2
Srv. João Damas Marques, 62-F. CEP 88060-428. Rio Vermelho, Florianópolis – SC
Contatos: 48 9 9660-7803 _ 48 3269-7714 _ arquiteturamargem@gmail.com

Figura 4: Palha do coqueiro

Figura 5: Galho do coqueiro

Figura 6: Palha do junco

Figura 7: Palha da bananeira

Figura 8: Artesanato local – luminárias feitas com a
madeira e a fibra do coqueiro.

Figura 9: Luminárias feitas com o côco
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Figura 11: Diversos modelos de luminária.

Figura 10: Artesanato local.

Além das referências arquitetônicas tradicionais e populares, buscou-se conhecer referências
de arquitetura contemporânea na região. As figuras 13 e 14 são exemplos de edificações com
qualidade arquitetônica e uso de referências culturais locais.

Figura 12: Integração de materiais naturais à
construção (palha e madeira).

Figura 13: Telhado com estrutura principal em
maçaranduba e caibramento em eucalipto roliço.

Outro local de referência visitado foi a edificação da Associação Peixe-boi. O local, que recebe
visitantes para os passeios de barco, tem uma recepção, uma loja, um pequeno auditório e um
espaço aberto de convivência.
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Figura 14: Loja da associação peixe-boi.

Figura 15: Expositor na loja da associação peixe-boi.

Figura 16: Espaço aberto para convivência na Associação Peixe-boi

4. O TERRENO:
Foi realizado um reconhecimento geral do terreno, conhecido como Sítio Funil por ter um
formato que vai se estreitando em direção à estrada. O mangue, que dá acesso ao rio onde ficam
os semicativeiros, fica do lado oposto ao acesso principal. A planta de locação das edificações,
disponibilizada em formato DWG na etapa de negociação do contrato, foi atualizada de acordo
com a realidade.
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Figura 17:Esquema da locação das edificações no terreno

Edificações existentes:
Escritórios: A edificação dos escritórios está construída em alvenaria de tijolos cerâmicos, telhas
cerâmicas, esquadrias de madeira. O método construtivo é compatível com a cultura local.
Faltam estratégias para sombreamento e ventilação cruzada, o que impede um bom
desempenho energético da edificação.
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Figura 18: Fachada de acesso da edificação de escritórios: fachada leste com grande incidência solar; elementos de
sombreamento são insuficientes.

Alojamentos: O alojamento tem dois quartos, dois banheiros, cozinha e área de serviço. Os
funcionários realizam suas refeições na cozinha do alojamento. A obra do alojamento foi
realizada junto à do escritório e adota as mesmas soluções construtivas.

Figura 19: Vista geral do alojamento. Estrutura da varanda e da cobertura em madeira do tipo maçaranduba,
considerada adequada por ser resistente e comum na região.

Galpão de serviços: consiste em uma edificação semiaberta, com estrutura de madeira de
coqueiro, duas paredes em alvenaria e telhado de fibrocimento. O principal uso do galpão de
serviços é relacionado ao preparo de alimentos para o peixes-boi. Esta atividade inclui
armazenamento de alimentos que são recebidos uma vez por semana, higienização dos
alimentos e preparo das refeições. O galpão de serviços tem conexão direta com os
semicativeiros, uma vez que o alimento é transportado diariamente em carrinhos de mão até os
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animais. Sugere-se, assim que seja aproveitada a estrutura existente uma vez que encontra-se
bem localizada no terreno. As restrições deste local do terreno são os coqueiros localizados
próximos à edificação. Atualmente existe uma câmara frigorífica, um freezer onde são
armazenados os alimentos. Parte dos alimentos fica armazenada em caixas junto à zona de
preparo e pesagem. As atividades realizadas atualmente são armazenagem e preparo.

Figura 20: Equipamentos do galpão de serviços.

Figura 21: Balcões para preparo de alimentos, e, no
chão, a quantidade diária de alimentos fornecidos ao
peixe boi.

Figura 22: Vista geral do galpão de serviços

Figura 23: Edificação em obras, executada como contrapartida de um projeto parceiro instalado provisoriamente no
terreno. Abrigará depósito para equipamentos de monitoramento dos animais e escritório. Paredes em alvenaria e
estrutura do telhado em maçaranduba.
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Água:
Verificou-se questões relativas ao abastecimento de água no terreno, que não tem
fornecimento pela rede pública e tem o lençol freático raso com água salobra o que leva á uma
realidade de escassez de água. É fundamental a elaboração de um sistema de coleta de água da
chuva para diferentes finalidades. Além do mais o lençol freático é raso, o que limita soluções
como reservatórios enterrados, por exemplo. A escassez de água limita também o
desenvolvimento de vegetações no entorno das edificações, uma vez que na época de seca
existe dificuldade para irrigação do terreno.
Energia:
De acordo com o relato dos usuários, existe também escassez da energia elétrica fornecida pela
rede, o que gera oscilações no uso dos equipamentos. O projeto elétrico, de acordo com o
contrato firmado entre o Funbio e a consultora, deverão contemplar a possibilidade de
instalação de sistema fotovoltaico.
Questões legais:
Durante a visita técnica foi realizada visita à Prefeitura Municipal de Porto das Pedras. Verificouse que necessitam aprovação os projetos arquitetônico, hidráulico e sanitário. Foram coletadas
informações sobre o padrão de apresentação das plantas as noções necessárias a respeito dos
padrões construtivos. Após a visita foi disponibilizado pelo gestor Iran Normande o código de
posturas que rege os aspectos construtivos na municipalidade. Este deverá ser respeitado como
normativas municipais, adicionando-se às normas estaduais e federais que regerão os projetos.
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Figura 24: local para implantação do Centro de
Visitantes. Escritórios ao fundo.

Figura 25: Vista do local para implantação do Centro
de Visitantes desde o prédio dos escritórios em direção
ao acesso principal do terreno.

Figura 26: Vista da área de implantação do Centro de visitantes. Ao fundo, à direita, está o acesso ao terreno.

5. PROGRAMA DE NECESSIDADES:
A partir do entendimento das atividades realizadas e do propósito almejado para as estruturas,
houve uma reformulação do programa de necessidades. O mesmo foi consolidado em reunião
entre a consultora, Alexandra Costa e Iran Normande. Segue descrição abaixo:
Galpão de Serviços
Considera-se possível utilizar alguns elementos da estrutura existente como parte do contrapiso
e as paredes em alvenaria não estrutural que foram construídas recentemente. É necessário
substituir toda a estrutura de madeira de coqueiro, uma vez que esta é frágil em relação à
intempéries e suscetível ao ataque de cupins. À estrutura existente, verificou-se a necessidade
de adicionar as seguintes funções:




Local para higienização das mãos
Local para higienização dos alimentos (tanque de assepsia)
Local para preparo de mamadeiras com espaço para geladeira, balcão com liquidificador
industrial e armário
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Despensa com local para armazenagem de equipamentos da cozinha
Espaço para um freezer adicional

Centro de Visitantes
Existe uma necessidade de adaptação do programa de necessidades previsto no contrato. Os
espaços previstos deverão ser os seguintes:







Sala com exposição permanente para visitação de grupos de turistas e escolas com
capacidade para 50 pessoas
Auditório com capacidade para 80 pessoas
Sanitários
Loja
Café
Bilheteria

Integrados aos espaços previstos, poderão ser incluídas as seguintes atividades:




Espaço para exibição de vídeos curtos
Espaço para crianças
Espaço semiaberto para explicações gerais para pequenos grupos de visitantes

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A importância dos projetos do Centro de Visitantes e do Galpão de Serviços reflete diretamente
na preservação dos peixes-boi marinho. Considera-se que o projeto arquitetônico, visto
enquanto processo, desde o início de sua elaboração até a execução da obra e uso da edificação,
seja uma ferramenta de conscientização da comunidade local para o tema da preservação dos
animais. Desta forma, sugere-se: (a) atividades de projeto participativo (discussões de etapas do
projeto com líderes comunitários), que propicie à população uma apropriação real do espaço e
(b) participação comunitária também em determinadas etapas de obra, de modo a trabalhar a
sensibilização a respeito do tema e transmitir tecnologias de baixo custo e viáveis para a
melhoria da qualidade de vida da população.
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