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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Matheus Limas. Renovação da Orla da Praia do Mar Grosso: A valorização 

da Escala Humana e da Paisagem em Laguna - SC. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Curso de Arquitetura e Urbanismo). Universidade do Estado de Santa Catarina. Laguna, 

2016. 

 

A pesquisa refere-se à Orla marítima da praia do Mar Grosso, que é um elemento importante 

no cenário paisagístico do município de Laguna, SC. Trata-se de um espaço público que 

propõe uma relação do homem com o meio ambiente através de seus componentes naturais.  

Além de um cenário turístico, trata-se de uma área litorânea com urbanização consolidada que 

sofreu transformações espontâneas e também relacionadas às atividades humanas, com uso e 

ocupação do solo, que refletindo os sucessivos ciclos econômicos, agravaram-se na última 

década pelo crescente processo de urbanização da costa, devido à segunda residência e ao 

turismo sazonal, sem uma contrapartida adequada de infraestrutura. Com este trabalho 

pretende-se elaborar uma proposta de renovação e ordenamento, considerando melhor uso e 

ocupação, buscando conciliar o meio natural com as atividades antrópicas que vem alterando 

a paisagem. Propõe-se ainda aprofundar a temática de renovação urbana, da paisagem 

relacionada ao turismo e das renovações de frentes de águas, bem como a valorização da 

escala humana. Foram utilizadas fontes bibliográficas pertinentes ao tema que resgatam os 

conceitos de renovação do espaço público, consultas aos planos e diretrizes disponíveis para 

projetos em orlas, análise de experiências nacionais e internacionais de projetos de 

requalificação de orla em cidades costeiras, estudo da área, além de visitas ao local, 

levantamento fotográfico e técnicas de entrevistas semi-estruturada. Com os resultados dessas 

pesquisas e levantamentos, será possível dar embasamento a uma proposta de renovação que 

permita retomar a identidade local, visando demonstrar os potenciais que esta área possui, 

devolvendo um espaço público de qualidade aos moradores, vizinhos e turistas. 

Posteriormente são apresentadas as diretrizes projetuais, através da síntese crítica deste 

trabalho, elaboração de programa de necessidades, croquis e intenções iniciais de projeto 

relacionadas à setorização, implantação, equipamentos e mobiliários urbanos. 

 

Palavras-chave: Orla. Paisagem. Turismo. Escala. Infraestrutura. Laguna. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda o estudo e a proposta de renovação do espaço público da orla da 

praia do Mar Grosso em Laguna - SC, buscando conciliar o meio natural com as atividades 

antrópicas, considerando melhor uso e ocupação. Tendo como referência a valorização da 

paisagem natural e da escala humana, a proposta busca atender um dos setores econômicos do 

município que é o turismo, e visa relacionar com setores como: cultural, social, esportivo e 

ambiental, por meio de atividades de lazer, atividade física, apresentações artísticas, educação 

cívica, entre outras. Com a potencialização do turismo, pretende-se proporcionar à cidade 

oportunidade de expor a toda região a eficiência do espaço público da Orla do Mar Grosso 

através da oferta de infraestrutura para que tanto turistas como residentes/utentes apropriem-

se do espaço de forma harmônica com o meio natural. Trata-se de um espaço público que não 

se restringe a classes sociais diferentes em fatores socioeconômicos. 

Levando em conta estas considerações e atendendo a uma proporção local e regional, 

pretende-se com o projeto, integrar os diversos usuários e promover opções de fácil acesso à 

população. Neste capítulo serão abordados a justificativa e relevância do estudo proposto e 

sua problemática. Em seguida serão estabelecidos os objetivos gerais e específicos, e por fim 

expostos os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento do trabalho. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO PROPOSTO 

 

A beira-mar é muitas vezes a imagem de uma cidade, está intrinsecamente ligada à 

identidade e vitalidade do município.  Neste cenário a renovação de frente marítima está 

inserida em um processo de revitalização, intervenções pontuais com um planejamento 

estratégico, que busque gerar impactos positivos sobre si e o seu entorno (VICENTE, 1990).  

Em decorrência da colonização do Brasil que se deu a partir das áreas litorâneas, 

seguindo o sentido da costa para o interior, a orla marítima possui índices demográficos mais 

elevados. É um importante elemento no cenário paisagístico de uma cidade, trata-se de um 

espaço público especial, pois propõe uma relação de integração do homem com o meio 

ambiente através de seus componentes naturais. A relação homem-ambiente torna as áreas 

litorâneas espaços livres, de lazer, democráticos, de rica contemplação da paisagem que é 

responsável por uma especial demanda turística (FATMA, 2009).  

Tendo em vista a relevância da orla marítima como meio onde se desenvolvem as 

relações humanas com a natureza, reflete-se como melhorar a qualidade ambiental do espaço 

público relacionando os usuários com o meio ambiente. Assim, este estudo tem como área de 
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abrangência a orla da Praia do Mar Grosso, escolhida devido à sua potencialidade turística, 

cultural, econômica, social e suas paisagens compreendidas. 

As paisagens naturais do município de Laguna enfrentaram processo de 

descaracterização relacionada às atividades humanas, com uso e ocupação do solo, que 

refletindo os sucessivos ciclos econômicos, agravou-se na última década pelo crescente 

processo de urbanização da costa, devido à segunda residência e ao turismo sazonal, sem uma 

contrapartida do poder público com adequação técnica de planejamento e suporte jurídico 

(CITTADIN, 2010). 

 

Figura 1 – Vista do Bairro Mar grosso. Em cima em 1980 e em baixo em 2010.  

Fonte: Cirilo de Castro Faria e Ronaldo Amboni. Adaptado pelo autor. 

 
Pensar em desenvolvimento implica saber respeitar, sobretudo, nossos 

recursos naturais e culturais. Para tanto, faz-se necessário compreender 
paisagem e planejamento ambiental na perspectiva de buscar a integração da 

racionalidade ambiental e social à econômica, na ocupação e organização do 

espaço, visando priorizar a boa qualidade ambiental e, consequentemente, a 
vida, dentro de uma visão sistêmica e histórica (CITTADIN, 2010, p. 19). 

 

A escolha deste tema para a elaboração do trabalho de conclusão de curso se justifica 

pelo interesse pessoal em elaborar um projeto que poderá contribuir para o município 

destacando-o no cenário turístico regional, trazendo qualidade ao espaço público, importante 

para os residentes/utentes e turistas. Uma proposta que entenda a importância de uma relação 

entre o homem e o meio ambiente, levando em consideração infraestrutura e sua relação 

com a paisagem. Um espaço de convívio e lazer que atenda todas as classes sociais e idades, 

priorizando a escala humana no contexto urbano. 
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1.2 O PROBLEMA 

 

A orla da praia do Mar Grosso, situada no município de Laguna - SC, além de um 

cenário turístico rico, trata-se de uma área litorânea com urbanização consolidada, ou seja, 

mesmo nas épocas de baixa temporada, essa área é utilizada, pois funciona como espaço 

público destinado a atividades de lazer e entretenimento, além de ser palco de eventos 

culturais. A orla da praia do Mar Grosso atrai durante os finais de semana e feriados, usuários 

de outros bairros e municípios próximos, que a utilizam como área única de lazer. Além da 

sua importância para o desenvolvimento da cidade e a valorização no âmbito regional.  

Percebe-se então, que esta área é um espaço público utilizado na baixa temporada e 

essa demanda aumenta na alta temporada, o que faz com que esse espaço necessite de 

qualificação de sua infraestrutura, ordenamento de uso e constante manutenção. Abordam-se 

também as iniciativas de intervenções já realizadas nesta área. 

A orla do Mar Grosso teve em julho de 2011 o início da sua última revitalização, com 

o custo de R$ 2.183.850,69, dividido entre verba federal e uma contrapartida de R$ 

233.850,69 do Governo Municipal. A obra contou com 2.550 metros de extensão, com 

calçadão de quatro metros de largura e ciclovia de 2,30 metros de faixa. Foram propostas 879 

vagas de estacionamentos e sendo 75 para deficientes. Ao todo 155 palmeiras foram 

plantadas, já com altura média de cinco metros. O canteiro central foi diminuído para 

adequação, onde vagas de estacionamento foram dispostas nos dois sentidos da pista. 

Segundo o prefeito na época Célio Antônio, as lajotas retiradas para a implantação da ciclovia 

e calçada seriam colocadas no Molhes (PREFEITURA MUNICIPAL, 2011).  

  

Figura 2 – Projeto orla do Mar Grosso, 2011.  
Fonte: http://migre.me/qisiL 

Figura 3 – Orla do Mar Grosso.  
Fonte: Acervo próprio, setembro 2015. 
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Comparando os objetivos propostos com o que foi executado, percebe-se que o projeto 

não obteve o êxito esperado. Segundo a arquiteta Ana Paula Fogaça, que fazia parte da 

Secretaria de Planejamento Urbano, uma das responsáveis pelo projeto, em nota para o site da 

prefeitura municipal de Laguna em 24/07/2011, foi elaborado diferentes layouts levando em 

conta as características da orla, que se basearam em primeiro lugar no pedestre, depois no 

ciclista e, por último, nos veículos. Ao contrário da afirmação da arquiteta, o canteiro central 

foi diminuído para adequação, onde passou a ter vagas de estacionamento nos dois sentidos da 

via, destacando a importância do acesso à área por veículos e a deficiência de um plano de 

mobilidade pública.  

  

Figura 4 – Antes da intervenção.  

Fonte: http://migre.me/v2Y2L 

Figura 5 – Depois da intervenção.  

Fonte: Google Street View, 2013. 

 

Mesmo após esta intervenção, a Orla da praia do Mar Grosso sofre com diversos 

problemas, como o crescimento residencial disperso, a ocupação de áreas de preservação, 

escassez de mobiliários e equipamentos urbanos, a falta de infraestrutura necessária para 

atender a demanda, a falta de atividades durante o inverno e usos noturnos, espaços 

subutilizados, a vegetação que foi plantada e não suportou as intempéries, entre outros, nos 

quais foram analisados e evidenciados ao longo deste trabalho. 

O problema deste estudo consiste em repensar as condições da área e propor 

estratégias que valorizam a paisagem e a escala humana, representando o conceito de 

cidades planejadas para as pessoas (GEHL, 2013). 

Diante dos problemas expostos, são apresentados os objetivos gerais e específicos que 

nortearam este trabalho. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral consiste em desenvolver as diretrizes de uma Renovação Urbana de 

Frente de água para a Orla da Praia do Mar Grosso, em Laguna – SC, com o fim de 

desenvolvê-las no Trabalho de Conclusão de Curso II.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Elencar os conceitos de Renovação Urbana, Paisagem e Escala Humana; 

b. Estabelecer parâmetros de intervenção urbana a partir de projetos em áreas similares; 

c. Identificar a legislação pertinente à área de estudo; 

d. Identificar usos atuais e que possam se consolidar como potencial turístico e de lazer; 

e. Definir programa de necessidades para área de estudo; 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como forma de alcançar cada um dos objetivos citados, realizou-se os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

a. Utilizando-se de livros, artigos e dissertações acerca dos conceitos de renovação 

urbana de frentes de água, paisagem e escala humana, este item está presente na 

revisão teórica; 

b. Análise de projetos referenciais que se assemelham com a temática para melhor 

compreensão do tema e como forma de subsídio a elaboração das diretrizes de projeto; 

c. Consulta aos planos e diretrizes disponíveis para projetos em orlas, no âmbito federal, 

estadual e municipal, em especial o Projeto Orla da Secretaria do Meio Ambiente, o 

Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina e o Plano Diretor 

Municipal, dentre outros; 

d. Visitas ao local, levantamento fotográfico, aplicação de entrevistas semi-estruturadas 

com usuários da orla e análise SWOT; 

e. Através de análise urbana da área de estudo, estudos de projetos correlatos e revisão 

teórica. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo, apresenta-se uma revisão teórica na qual se destacam as principais 

informações e ideias pertinentes ao tema do trabalho. Com isso pretende-se embasar as 

diretrizes deste estudo, de maneira fundamentada, para posteriormente serem realizadas na 

próxima etapa. Inicia-se com a conceituação de renovação urbana, seguido do processo de 

evolução das renovações de frentes de água, depois trata da paisagem como elemento de 

requalificação urbana e as leituras que abordam a escala humana.  

 

2.1 RENOVAÇÃO URBANA 

 

 Existem diversas formas de designar uma ação urbana, são elas: revitalização, 

reabilitação, requalificação e renovação. Porém tais nomenclaturas não estão bem definidas, 

ocorrendo o seu uso indiscriminado. 

 O termo “revitalização urbana” é utilizado como processo de recuperação de áreas 

urbanas degradadas. Este termo é pouco usado pelos especialistas da área urbana, pois a 

etimologia da palavra sugere uma visão errônea da área de intervenção.  Já a palavra 

“requalificação” é sinônimo de função, ou seja, quando um espaço é requalificado significa 

que queremos atribuir uma nova função ou novas funções. Geralmente ao se atribuir uma 

nova função ao local utiliza-se a substituição das formas urbanas, o que também se conecta 

com o processo de “renovação urbana”. 

 O termo “renovação urbana”, criado pelo economista Miles Colean em 1950 segundo 

estudos de Weimer e Hoyt (1996) incluía diferentes programas como: “reabilitação” no 

sentido de processo de transformação da estrutura urbana considerada abaixo do padrão 

exigido ou prescrito; “conservação” com a acepção de envolver tanto a reabilitação como a 

demolição para melhorar um local; e “redesenvolvimento”, com significado de englobar as 

operações de demolição, remoção e reconstrução de uma área inteira (RICHARDSON, 1978 

apud PICCINI, 1999). 

 Este termo, utilizado logo após a segunda guerra mundial, foi amplamente divulgado 

nas operações realizadas nas áreas centrais das cidades européias remanescentes dos 

bombardeios e/ou abandonadas e degradadas segundo paradigmas da Arquitetura Moderna 

(SCHICCHI, 2005 e DEL RIO, 2004). Para Portas (1986, p. 94) a renovação urbana se dá 

através dos modernistas, por meio dos paradigmas da Carta de Atenas, sendo a “substituição 

pura e simples das estruturas físicas existentes como condição apriorística da adaptação das 

cidades herdadas às „necessidades da vida moderna‟”. 
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Segundo Goulart (2005), a renovação urbana consiste em substituir as formas urbanas 

existentes por outras mais contemporâneas. Diante das diversas definições de renovação 

urbana, para efeito deste trabalho, considera-se a renovação urbana como o equilíbrio sobre 

o que se tem física e culturalmente com o que se deseja, sugerindo funções e oferecendo 

equipamentos necessários para suprir as deficiências da área de estudo, sem que esta interfira 

de modo agressivo na natureza. Esta escala de intervenção pode variar tanto para centros 

urbanos quanto para espaços não edificados (WATERMAN, 2010). 

 

2.2 RENOVAÇÃO DE FRENTE DE ÁGUA 

 

A permanente transformação da cidade e a necessidade de prever as suas 

infraestruturas, equipamentos e reservas, bem como de estabelecer regras 
para o seu crescimento, obrigam ao estabelecimento de critérios gerais de 

uso do solo e de morfologia urbana, tais como, relações com a cidade 

existente, zoneamentos, servidões, áreas não edificantes, regulamentação 

urbana da edificação, etc (COELHO, 2006, pg. 37). 

As operações urbanísticas de frentes de águas mostram-se intervenções estratégicas 

para a cidade. Essas ações permitem a criação de novos centros urbanos, a valorização da 

paisagem natural e o reencontro da cidade com a água. Pois durante o período industrial a 

água era explorada prioritariamente para transporte, seja de mercadorias ou pessoas. A 

variável que mudou o tratamento das frentes de água foi a econômica, quando em meados dos 

anos de 1950 a América do Norte passava pela desindustrialização do período pós-fordismo
1
. 

A necessidade do transporte de cargas cada vez maiores e mais pesadas pelos navios tornou 

obsoleta a utilização das docas nos interiores das cidades, que já não tinham mais 

infraestrutura para atender embarcações de maior porte. O início das renovações de frentes de 

água se dá na transição da década de 1950 para 1960 nos Estados Unidos, nos portos das 

cidades de Baltimore e Boston, e no início dos anos 1970 no projeto de renovação do porto de 

Toronto, no Canadá (COELHO, 2006).  

No início as renovações de frentes de água restringiam-se a operações portuárias, que 

se preocupavam em sanar uma deficiência pontual: a infraestrutura para o abastecimento da 

cidade com grande quantidade de carga que eram transportadas em grandes navios. A Europa 

também precisou adequar seus portos para a nova realidade econômica, e nos anos 1970 a 

cidade de Liverpool na Inglaterra, e em seguida Londres, sofreram o processo de renovação 

dos portos. 

                                            
1 Produção industrial just in time, que destaca a organização do trabalho e da produção, produzindo 

instantaneamente para venda, sem estoques. 
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O bairro histórico de Poblenou, na cidade de Barcelona, Espanha, teve nas Olimpíadas 

de 1992 o pretexto para realizar na sua operação de renovação de frente de água que sediaria o 

evento, a realização do planejamento urbano para a cidade – que ficou conhecido como 

Modelo Barcelona (CLASCÀ, 1999). 

A renovação de frente de água, como sede dos jogos olímpicos em Barcelona, 

serviram de laboratório para novas tipologias de infraestrutura urbana: saneamento, 

mobilidade, acessibilidade; ou seja, a renovação da orla marítima de Poblenou foi o início da 

exposição para o mundo de como o tratamento da frente de água abrange a escala humana, o 

espaço público e planejamento da cidade (BUSQUETS, 1995). A figura 6 mostra o plano de 

atuação da nova frente de água proposta para a cidade de Barcelona, onde a orla faz parte do 

tecido urbano sem barreiras. Barcelona se transformou em uma cidade aberta ao mar, com 

amplas áreas livres e parques públicos. 

 

Figura 6 – Modelo Barcelona, antes e após a operação de renovação da frente de água.  

Fonte: http://migre.me/v2Y3u 
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No século XX, a oferta de áreas desocupadas em frente de água compensou a carência 

de espaços públicos de qualidade. A cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Lisboa em 

Portugal, se apropriaram desses espaços para criação de parques públicos, uma ação exemplar 

para outras cidades, abrindo novas perspectivas para futuras intervenções (COELHO, 2006). 

 A criação de áreas verdes urbanas permite à cidade a experiência de uma função lúdica 

e gratuita que, até então, não havia sido explorada no contexto urbano. A priorização da 

escala humana, acessível, e o planejamento do uso urbano tais como a mobilidade, a fixação 

de equipamentos e serviços, é uma operação urbanística na cidade como um todo. 

 A característica das operações de renovação de frentes de água a partir do século XX é 

a sua nova função urbana de cidade da cultura, do lazer e do turismo. Na operação da Expo98, 

em Lisboa, a criação de novos equipamentos como o Pavilhão Multiusos, o Oceanário, o 

Teatro Júlio Verne, novos hotéis, a nova marina de recreio, ou uma praça multimídia, 

reforçada pelo novo Parque Urbano, pela qualidade dos espaços públicos e pelo valor 

ambiental da nova frente de água, são também expressão da nova cidade da cultura, do lazer e 

do turismo (COELHO, 2006). 

 

2.2.1 FRENTES DE ÁGUA NO BRASIL 

 

 As frentes de água no Brasil que sofreram intervenções são associadas às 

características dos parques e praças, onde está o papel do espaço público, estruturado por 

vegetação e dedicado ao lazer. Cada vez com mais frequência, a cidade brasileira 

contemporânea necessita de novos espaços como estes, em geral de dimensões menores 

devido à escassez e ao alto custo da terra. Estas áreas atendem a uma grande variedade de 

solicitação de lazer, tanto esportivas como culturais, não possuindo, muitas vezes, a antiga 

destinação restrita ao lazer contemplativo, características dos primeiros parques públicos 

brasileiros (MACEDO, 2001). 

 No Rio de Janeiro, os antes longínquos subúrbios praianos, até o final do século XIX 

ocupados por casarios avulsos e chácaras de fim de semana e veraneio, transformam-se em 

pontos elegantes de moradia. A praia de Copacabana passa, de fato, a ser um dos primeiros 

parques-praia do país, sendo utilizado pela população para o banho, o lazer, o piquenique e o 

jogo (MACEDO, 2001). 
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No estado de São Paulo, a cidade de Santo, distante cerca de 100km da capital, têm  

sua orla tratada. O parque-jardim linear de Santos é um espaço utilizado tanto pelos turistas 

quanto pelos moradores da cidade. 

 

Figura 7 – Orla da Praia de Santos durante a noite. Fonte: http://migre.me/v2Y4B 

Considera-se essas “praias urbanas” – Copacabana, Santos e posteriormente centenas 

de outras pelo país – como um dos padrões de parques brasileiros, devido não só a seu uso 

como a sua morfologia e equipamentos. Com o tempo, o hábito de se tratar paisagística e 

linearmente a orla praiana urbana expande-se por toda a parte, dando origem a espaços de 

excelente qualidade projetual e funcional, como é o caso, por exemplo, da nova orla de 

Copacana ou dos espaços ao longo da Praia de Vila Velha, no Espírito Santo. 

Semelhante à renovação de frente de água que aconteceu em Barcelona (1992) 

conhecido por Modelo Barcelona, o projeto Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro teve 

como principal objetivo preparar a região portuária para a recepção da Copa do Mundo 

(realizada em 2014) e as Olimpíadas de 2016, bem como desenvolvê-la economicamente, 

além de criar novas oportunidades de emprego, moradia, transporte, cultura e lazer para a 

população local. Este projeto foi fruto de uma Operação Urbana Consorciada (OUC) que são 

intervenções pontuais realizadas pelo Poder Público Municipal envolvendo a iniciativa 

privada (empresas prestadoras de serviços públicos, moradores e usuários locais) que buscam 

transformações urbanísticas, melhoras sociais e valorização ambiental. É uma forma de 

resolver problemas pontuais que dificilmente seriam solucionados pelo Plano Diretor 

Estratégico do Município (TOLEDO, 2012). 
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2.3 PAISAGEM 

 

As paisagens protegidas são paisagens culturais donde co-evoluem com suas 

sociedades humanas. As qualidades das paisagens transformam e são 

transformadas pelas gentes! Os processos de gestão têm de tomar claramente 
esta realidade em conta (AGUIAR, 2007). 

Existem diversos conceitos sobre a paisagem, definidos por vários autores, e a maioria 

das definições giram em torno da visão do observador e sua relação com o que ele vê e sente 

em determinado espaço. Milton Santos (1998, p. 124), define a paisagem como “domínio do 

visível ou de tudo aquilo que a visão abarca, sendo ainda formados de odores, sons e 

movimentos”. 

 Pires (apud YÁZIGI, 1999, p. 163), também afirma que “(...) nossa relação sensorial 

com a paisagem é global e não apenas visual. Ela é feita de sons, odores e outras impressões 

sensoriais carregadas de um conteúdo espacial e temporal”. 

 ABBUD (2006, p. 15) relata que “o paisagismo é a única expressão artística em que 

participam os cinco sentidos do ser humano” e que proporciona uma vivência abundante de 

sensações, que permite condições de desfrutar de diversas experiências perceptivas. 

As cidades e suas paisagens sofreram alterações ao longo do tempo segundo as 

necessidades do homem. A religião, a política, a economia, as revoluções e as guerras 

moldaram a morfologia urbana conforme a ação de cada uma delas, e assim a necessidade de 

regras para o desenvolvimento se torna indispensável, estipulando critérios gerais de uso do 

solo, tais como as relações com a cidade existente, os valores da cultura, da paisagem e a 

necessidade de prever infraestrutura para determinada atividade, gerenciam o 

desenvolvimento das cidades (COELHO, 2006). 

A cidade e o meio ambiente têm sido vistos como campos opostos, porém, esses 

espaços com características tão divergentes, podem possuir integração harmônica, criando 

composições que conferem qualidade paisagística aos diversos ambientes (ABBUD, 2006). 

Como cada vez mais as pessoas se acumulam nas grandes cidades, a constante 

expansão do ambiente urbano se torna tão valiosa quanto os ambientes naturais ameaçados do 

planeta e exige a mesma gestão equilibrada. As cidades ao redor do mundo procuram 

estratégias viáveis de lazer, procuram um equilíbrio, entre o natural e o construído, 

explorando suas vantagens naturais, como orlas marítimas e outras bordas d'água, lagos ou 

rios, florestas ao redor de cidades e paisagens de natural beleza. O projeto dos espaços 

públicos das cidades, os parques urbanos e os grandes vazios do tecido urbano se tornam a 



17 
 

paisagem ideal para a busca de soluções equilibradas que respeitem da mesma maneira os 

cidadãos e o ambiente. 

 A situação geográfica privilegiada da cidade de Laguna possibilita a consistência de 

um número considerável de valores naturais e ecológicos, produtivos, sociais, assim como de 

valores históricos, simbólicos e espirituais, pois seu território é marcado por diversos eventos 

que registram a história da região e do país, sendo ocupado por povos que passaram por aqui 

em diferentes períodos deixando suas marcas na paisagem. 

 A Orla da Praia do Mar Grosso é um exemplo de espaço público que ainda sobrevive 

em meio à urbanização. A paisagem da praia é vinculada especialmente à atividade turística. 

O uso deste espaço como área de lazer gera renda a população, principalmente nos meses de 

verão. É bem valorizada e surge a necessidade de tratá-la com mais atenção. Focando não só 

na infraestrutura, mas buscando resgatar os elementos paisagísticos presentes, essenciais para 

a cidade, proporcionando a integração das atividades urbanas com a extração de recursos 

naturais e uso turístico e de lazer. 

 

2.3.1 PAISAGEM E TURISMO 

 

 Segundo BRASIL (2008), a região costeira do Brasil vem se destacando, na última 

década, por suas demandas de turismo, sendo que esta é uma das atividades mais relevantes 

para a economia de um local, pois trás benefícios sociais e gera empregos. 

 O turismo de sol e praia tem ganhado proporções internacionais, através dos potenciais 

das atividades náuticas, de pesca, de aventura, de ecoturismo, de recreação e de descanso que 

os espaços próximos a corpos d‟água proporcionam (BRASIL, 2008). 

 Segundo Pires (apud YAZIGI, 1999, p. 162), a paisagem é considerada um recurso 

turístico, que faz com que as pessoas se desloquem para esses espaços atrativos, através dos 

estímulos muitas vezes difundidos pelos meios de comunicação. 

 De acordo com o Projeto Orla (2002), “o turismo é a atividade econômica que tem se 

destacado no cenário internacional por apresentar os mais altos índices de crescimento nas 

últimas décadas e o litoral tem sido um dos principais destinos dos turistas contemporâneos”. 

A Orla é um espaço que articula toda a cidade entorno dela. As demandas imobiliárias, o uso 

de lazer e entretenimento, o turismo, entre outras. Trata-se de um espaço potencial para a 

cidade, que possua uma estrutura de qualidade que a atenda. 

 Segundo Rodrigues (apud YÁZIGI, 1999, p.162) “a indústria do turismo produz 

espaços delimitados e espacialmente destinados a um determinado tipo de consumo – o 
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consumo da natureza – através dos denominados serviços do turismo”. Assim, o turismo 

estimula o consumo dos espaços, através da oferta de seus serviços. São as características 

exóticas, históricas, dentre outras que fazem com que os espaços sejam alvos de divulgação 

para os serviços de turismo. 

 A atividade turística tem uma importante participação na economia da cidade de 

Laguna, um dos grandes problemas do turismo na cidade é a sazonalidade, onde recebe um 

grande número de visitantes apenas na temporada de verão. Visto a grande quantidade de 

atrativos que o município dispõe. Uma das alternativas que este trabalho busca é a valorização 

da paisagem retratando o potencial paisagístico natural que a cidade se privilegia, bem como 

uma variedade de atividades propostas e o forte potencial turístico cultural como, por 

exemplo, a Pesca artesanal com auxílio dos Botos. 

 

Figura 8 – Pesca Artesanal com auxílio dos Botos. Fonte: Ronaldo Amboni. Adaptado pelo autor. 
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2.4 ESCALA HUMANA  

 
 Escala humana é a medida referente à relação existente entre dimensões do espaço 

edificado e do homem.  É um tópico do planejamento urbano que por vezes é negligenciada, 

se comparada ao aumento do trafego de automóveis, ou ao gabarito dos edifícios, que tendem 

a ser cada vez mais altos devido à escassez de espaço na cidade e ainda mais autônomos, 

eliminando progressivamente o uso dos espaços públicos ao ar livre (JACOBS, 1961). 

 Rogers (2001, p. 10) declara que, “À medida que a vitalidade dos espaços públicos 

diminui, perdemos o hábito de participar da vida urbana da rua.” A cidade voltada para a  

escala humana é aquela ao nível dos olhos, sem barreiras físicas ou interrupções constantes. 

As distâncias a serem percorridas a pé devem ser uma harmonia entre distância e qualidade do 

percurso, fazendo uso do mobiliário e experiências visuais, como espaços de transição e 

paisagem (GEHL, 2013). 

[...] melhorando os percursos de pedestres com calçadas mais largas, 

assentando melhores pisos, plantando árvores de sombra, removendo 
obstáculos desnecessários das calçadas e melhorando os cruzamentos. O 

objetivo é tornar a caminhada simples, descomplicada e segura a qualquer 

hora do dia ou da noite. Caminhar deve ser uma atividade prazerosa com 

espaços agradáveis, mobiliário urbano adequado, bons detalhes e boa 
iluminação (GEHL, 2013, p.113). 

 

Neste conceito, a cidade planejada para as pessoas deve conter espaços para caminhar, 

para permanecer e encontrar pessoas, para pratica de exercícios físicos e esportes, e a opção 

de transporte público de qualidade. Ao entender essas necessidades a cidade se torna um local 

de boas experiências na dimensão humana (GEHL, 2013). 

  

Figura 9 – Campo de visão. Fonte: Cidades para Pessoas, Gehl. Adaptado pelo autor. 
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3 REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

 

Neste capítulo serão apresentadas análises de projetos referenciais que se assemelham 

com a temática, para melhor compreensão do tema e como forma de subsídio a elaboração das 

diretrizes de projeto. Foi analisada a renovação da orla marítima de Split na Croácia, a 

remodelação da Praia Poniente, na Espanha e a proposta vencedora do concurso nacional 

uruguaio para La Barra, bem como alguns projetos referenciais isolados que possuem 

soluções interessantes para ocupação e qualificação de orlas marítimas e que se assemelham 

com o tema do trabalho. Para efeito de análise foi utilizado o método do Diagrama do Lugar, 

criado pelo Project for Public Spaces – Projeto para Espaços Públicos. 

O Projeto para espaços públicos (PPS) é uma organização de planejamento sem fins 

lucrativos, design e educacional dedicada a ajudar as pessoas a criar e manter espaços 

públicos que constroem comunidades mais fortes. O pioneiro chamado de placemaking
2
 ajuda 

os cidadãos a transformarem seus espaços públicos em lugares vitais, que estimulam o 

rejuvenescimento e servem as necessidades comuns. 

PPS foi fundada em 1975 para expandir o trabalho de William (Holly) Whyte, autor de 

A vida social dos pequenos espaços urbanos. Com projetos em mais de 3000 comunidades 

em 43 países e todos os 50 estados dos Estados Unidos, que são o centro para as melhores 

práticas, informações e recursos em placemaking. Mais de 900 pessoas em todo o mundo são 

membros do Conselho de Liderança. Projeto para espaços públicos (PPS) é o ponto central do 

movimento placemaking global, conectando pessoas a ideias, conhecimentos e parceiros que 

partilham uma paixão para criar lugares vitais. 

Segundo Project for Public Spaces - Projeto para Espaços Públicos, grandes espaços 

públicos são os locais onde as celebrações são realizadas, onde as trocas econômicas e sociais 

ocorrem e as culturas se misturam. Quando espaços ideais funcionam bem, eles servem como 

palco para nossa vida pública. Mas o que faz alguns lugares ter sucesso enquanto outros 

falham? Na avaliação de milhares de espaços públicos em todo o mundo, PPS mostrou que 

para serem bem sucedidos, esses lugares geralmente compartilham as seguintes qualidades: 

são acessíveis; as pessoas estão envolvidas em atividades lá; o espaço é confortável e tem 

uma boa imagem; e, finalmente, é um lugar sociável onde as pessoas se encontram uns aos 

outros e levam outras pessoas quando elas vêm lhes visitar. A PPS desenvolveu o Diagrama 

do Lugar, como uma ferramenta para ajudar as pessoas a julgarem qualquer lugar, se é bom 

ou ruim. 

                                            
2 Tomada de Lugar, criado pela ONG Projeto para espaços públicos (PPS). 
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Figura 10 – Diagrama do Lugar. Fonte: http://migre.me/v5uUz. Acesso em: 27  de  setembro  de  2016. 

O círculo central no diagrama é um lugar público que você conhece. Você pode avaliar 

esse lugar de acordo com quatro critérios: Acessos e Ligações, Conforto e Imagem, Usos e 

atividades e Sociabilidade. No anel fora destes critérios principais são os aspectos 

intangíveis e qualitativos, pelos quais julgam um lugar; o próximo anel externo mostra os 

aspectos quantitativos que podem ser medidos através de estatísticas ou pesquisas, os quais 

alguns itens não serão abordados neste trabalho por falta de informações. 

Os acessos e ligações podem ser julgados a partir da acessibilidade das suas conexões 

com os seus arredores, tanto visual quanto física. Um espaço público bem sucedido é fácil de 

chegar e passar; É visível de longe e de perto. Seu entorno também é importante, por 

exemplo, uma fila de lojas ao longo de uma rua é mais interessante e mais seguro para 

caminhar do que uma parede em branco ou um lote vazio. Espaços bem acessíveis priorizam 

o transporte público e alternativo. 

Conforto e Imagem podem ser julgados a partir da relação entre o espaço confortável 

com o espaço apresentável, com essa relação o lugar terá uma boa imagem que é a chave para 

o sucesso. Conforto inclui percepções sobre segurança, limpeza, condicionantes ambientais. 

Além da disponibilidade de lugares para sentar, pois a importância de dar às pessoas a opção 

de sentarem-se onde eles querem é geralmente subestimada. 
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As atividades são os blocos de construção básicos de um lugar. Ter algo para fazer dá 

as pessoas uma razão para vir a um lugar e voltar. Quando não há nada a fazer, um espaço 

estará vazio o que geralmente significa que algo está errado. 

A sociabilidade é uma qualidade difícil de alcançar em um lugar, mas quando é 

alcançado, se torna uma característica inconfundível. Quando as pessoas vêem os amigos, 

conhecem e cumprimentam seus vizinhos, e se sentem confortáveis interagindo com 

estranhos, elas tendem a sentir um forte senso de lugar ou apego a sua comunidade e ao lugar 

que promove estes tipos de atividades sociais. 

 

3.1 ORLA MARÍTIMA DE SPLIT 

 

 

Figuras 11 – Orla de Riva, Split – Croácia, 2014.       

Fonte: http://migre.me/v2Y5v 

Figura 12 – Riva a noite, Split – Croácia, 2014.         

Fonte: http://migre.me/v2Y5v 

A cidade de Split, na Croácia, está localizada em uma península
3
 à margem oriental 

do Mar Adriático
4
, que possui topografia plana, solo rochoso e o clima mediterrâneo. Sua 

orla, Riva, faz parte da história do Mediterrâneo: é um espaço de caráter público urbanizado, 

aberto e acessível, que se situa a frente do antigo Palácio de Diocleciano
5
 – a casa do 

imperador romano há mais de 1700 anos. A restauração da orla de Split foi feita a partir do 

projeto do Escritório
 
de Arquitetura 3LHD, vencedor de um concurso público com requisitos 

muitos precisos, onde se prezava o entorno – patrimônio cultural e histórico, com destaque 

para a zona de contato entre a área do projeto e o Palácio de Diocleciano, patrimônio mundial 

protegido pela UNESCO
6
 (E-ARCHITECT, 2016). 

O objetivo do projeto proposto pelo escritório 3LHD não era simplesmente adicionar 

uma camada de revestimento moderno em cima da estrutura existente, mas sim libertar a 

                                            
3
 Braço de terra que avança pelo mar, ligado por apenas um lado ao continente. 

4 O mar Adriático é uma parte do mar Mediterrâneo, um golfo muito alongado fechado ao norte. 
5 Imperador romano. Morreu em 3 de dezembro de 311 aos 66 anos de idade. 
6 Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. 
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superfície pré-existente de tudo supérfluo, o que estabelece uma infraestrutura que atenda as 

necessidades da vida contemporânea. Essa contemporaneidade é destacada na articulação da 

modulação com as estratégias projetuais. 

 Com uma área total de 2,57 hectares, onde 1,5 hectares são de área construída, a orla 

possui 250 metros de comprimento e 55 metros de largura, sendo a principal praça pública de 

Split. O projeto teve início no ano de 2005 e foi concluído em 2007 com o custo total de 9 

milhões de euros. O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi uma rede 

modular de piso de concreto de 1,5x1,5m. A modulação determina as posições de todos os 

outros elementos do espaço público: áreas verdes, mobiliários, elementos arquitetônicos e 

elementos estruturais. Para este desenvolvimento foi definido o conceito de que os elementos 

vistos de longe devem, ao serem aproximados, fazer uma imagem de pixel. Os pixels neste 

processo de criação representam a aproximação do oceano, que vistos de longe são um mar 

ondulante, como exemplifica a imagem a baixo, até se tornarem apenas pixel quando 

aproximados – dando origem a modulação. 

    

Figura 13 – Desenvolvimento do conceito. Fonte: http://migre.me/v2Y60. Adaptado pelo autor. 

A vegetação incluída no projeto é original do mediterrâneo e pode suportar as 

condições climáticas do local, em sua maioria são perenes, imune ao sal, prosperando ao 

contato direto com a maresia vinda do mar. O mobiliário é predominante em concreto 

armado e adequado à modulação, tanto para a implantação quanto a concepção: ele pode ser 

locado dentro de um módulo completo enquanto sua forma é gerada a partir de uma variação. 

As estruturas de iluminação adotam as lâmpadas LED e são ordenadas linearmente conforme 

a modulação (E-ARCHITECT, 2016). Os acessos se dão por terra e mar. 

 O projeto trata da principal praça pública de Split, que é o único espaço que atende aos 

mais diversos tipos de eventos sociais do município. O programa de necessidades prevê 

infraestrutura para atender a contemplação e a caminhada do usuário, área para eventos 

desportivos, procissões religiosas, festas tradicionais, shows e reuniões políticas; além de 

inserir os estabelecimentos comerciais na modulação proposta, a qual é o princípio da 

organização espacial do projeto. 
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Figura 14 – Implantação. Fonte: http://migre.me/v2Y6n. Adaptado pelo autor. 

 O autor do projeto rearticula o espaço para atender ao programa de necessidades, 

harmonizando-os em uma nova superfície que se adapta a todos os cenários, mantendo o 

caráter da orla que é símbolo sociocultural da cidade. O objetivo do projeto não era adicionar 

uma camada moderna sobre a estrutura anterior, mas libertar a superfície preexistente de 

qualquer barreira física e de caráter ornamental, deixando a implantação livre para atender as 

necessidades da vida contemporânea. O caráter social da orla é garantido por permitir 

diferentes usos para um mesmo sítio. A área livre permite procissões religiosas, observação de 

eventos náuticos e reuniões políticas, além do fluxo diário de pessoas. 

 

Figuras 15, 16, 17 e 18 - Bloqueadores solar; mobiliário e vegetação; piso; vegetação em módulos. 

Fonte: http://migre.me/v2Y6n. Adaptado pelo autor. 

 



Fonte: http://migre.me/v8xs5. Adaptado pelo autor
Figura 20 - Acessos, fluxo das vias e barreiras físicas.

Acessos e Ligações

 Riva esta conectado com seu entorno através da 

sua relação com o contexto histórico. É visível tanto de 

longe, quanto de perto. Além da sua extensa área 

comercial de lojas e cafés que criam uma ótima 

permeabilidade visual, a atividade continua sobre a água 

com veleiros atracados ao longo do passeio, criando a 

sensação de que a cidade se estende em direção ao mar. 

Seus acessos principais são à leste e à oeste, e um acesso 

secundário no centro, como mostra a figura X. A orla é 

totalmente fechada para o tráfego de veículos.

Sociabilidade

 A parte essencial de Riva são as pessoas. As 

pessoas fazem Riva o que é hoje. É um lugar central da 

vida social e urbana. É um monumento. É uma fase. É um 

passeio. É um porto. É uma vista para o mar. É herança. É 

muitas coisas. É um berço de eventos. Além de inúmeros 

cafés dispostas lado a lado que emitem aromas de café 

irresistíveis e muitas vezes servem deliciosos bolos, há 

inúmeros bancos onde os moradores gostam de sentar-se 

por horas observando a vida no momento. Turistas 

sempre gostam de conhecer os moradores e se 

familiarizarem com os costumes. Na costa da Croácia 

Riva é um lugar ideal de ser legitimamente atualizado 

com todos os locais de fofocas, acontecimentos, eventos, 

pessoas e muito mais. Durante todo o ano, há coisas 

interessantes acontecendo, oportunidades ao redor, 

mudança das estações, a atmosfera muda também, mas o 

charme de Riva permanece (TSIRINTANI, 2015).

Conforto e Imagem

 Riva é um espaço seguro com ótima permeabilidade visual, espaço 

movimentado durante o dia e a noite. Existem espaços tranquilos para se sentar 

na sombra e no sol. Um espaço encantador e atraente, com uma limpeza 

primordial. Sua vegetação tem variadas texturas, florações e aromas. A 

intervenção respeita os valores históricos preexistentes distinguindo o projeto do 

entorno. A cidade antiga e a atual, as características robustas do mediterrâneo 

permanecem sem renunciar a imagem contemporânea que garante clareza e 

unidade a nova Riva.

Usos e atividades

 A beira-mar é o ponto focal onde a cidade encontra o mar. É também a 

principal praça pública, o espaço para todos os tipos de eventos sociais, passeio de 

dia, desfile de noite, o local de eventos desportivos, procissões religiosas, festivais e 

celebrações. O projeto rearticula o espaço para todos os eventos mencionados e 

harmoniza-os em uma nova superfície integrada. É um lugar onde as pessoas 

passam o Ano Novo. A atividade favorita de todos é o passeio e a necessidade 

humana básica de interação e socialização. Os cafés ao ar livre e lojas na parte norte, 

ao longo da orla, nunca tinha sido objeto de projeto de arquitetura como um todo. A 

equipe de design conseguiu estabelecer um vocabulário comum ao longo de todas as 

fachadas de lojas e áreas ao ar livre.

Fluxo noturno

Fluxo diurno

Eventos náuticos

Eventos públicos

Procissão religiosa

Fonte: http://migre.me/v8xs5
Figura 21 - Orla de Riva

Fonte: http://migre.me/pyYLJ. Adaptado pelo autor.
Figura 23 - Implantação e relação com o contexto histórico.

Fonte: http://migre.me/v8xs5
Figura 19 - Sociabilidade e atividades em Riva.

Fonte: http://migre.me/v8xs5
Figura 22 - Bloqueadores solar e comércio.
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3.2 ORLA MARÍTIMA DA PRAIA PONIENTE 

 

A cidade de Benidorm está localizada na província
7
 de Alicante na Espanha. Tem 

38,51 km² de área e em 2013 tinha 73.768 habitantes. Sua principal economia é o turismo, 

com suas praias e setor hoteleiro tornou-se um dos mais importantes centros turísticos do 

Mediterrâneo
8
 (INE ESPANHA, 2016). 

Com um quilômetro e meio de comprimento, o passeio da beira mar da Praia Poniente 

era usado para executar em paralelo a uma estrada de quatro pistas e uma fileira de lugares de 

estacionamento ao nível do solo. Uma intervenção na década de 1970 que cobriu com 

pavimentação medíocre, alinhando-o com uma balaustrada de concreto pesado de 1,2 m de 

altura, que visivelmente obstruía a vista para o mar. O acesso à areia só foi fornecida em 

intervalos de duzentos metros por meio de escadas imperiais (PUBLIC SPACE, ESPANHA). 

Em 2002, o governo decidiu investir mais de dez milhões de euros para a reforma do 

passeio. Foi feita uma competição com o objetivo de encontrar uma solução arquitetônica 

suficientemente potente para dar coerência a esta fachada beira-mar abrupta. A intervenção 

foi para melhorar o acesso à praia e a relação visual entre o mar e a cidade. 

Projetado pelo escritório de Arquitetura em Barcelona, com 18.000 m², o passeio em 

Benidorm se tornou um novo local de transição entre a cidade construída e o espaço natural 

do mar e da praia. O passeio não é entendido como uma fronteira limite, mas como um 

espaço intermediário tornando esta transição permeável. Esta intervenção teve como objetivo 

facilitar o acesso à praia e melhorar esteticamente a relação entre a urbanização e a orla 

marítima. A figura 24 mostra o novo passeio entre a praia e a área urbanizada. 

 

Figura 24 – Beira mar de La Playa Poniente, 2002. Fonte: http://migre.me/v2Y6U. Adaptado pelo autor. 

                                            
7 subdivisão de um país, de um império. 
8 cercado ou quase cercado de terras; situado no interior. Relativo ao mar Mediterrâneo; mediterrânico. 
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Foram utilizadas cores vivas e inseridos jardins ao longo do passeio. Esse conceito foi 

utilizado a partir da identificação de que as cidades estão ficando cada vez mais 

monocromáticas pela constante e excessiva utilização de concreto e asfalto. O projeto traz um 

contraste entre a visão da cidade para a orla e a visão da praia para o tecido urbano. Da 

cidade, o que se vê são passeios com um efeito muito colorido, e a visão do observador que se 

encontra na praia para a cidade é de total harmonia com o espaço (ARCHDAILY, 2010). 

 

Figura 25 – Partido do projeto. Fonte: http://migre.me/v2Y7w. 

O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi o movimento sinuoso que 

as ondas causam ao encontrar a areia da praia, conforme mostra a figura 25. O passeio torna-

se assim um local arquitetônico que molda uma nova topografia e brinca com luz e sombra. 

Um conjunto de linhas entrelaçadas sinuosas que estabelece os diferentes espaços e adota 

várias formas naturais e orgânicas evocativas da estrutura fractal de um penhasco, bem como 

o movimento das ondas e marés. 

O projeto é estruturado em camadas diferentes: a primeira camada estrutural cria a 

linha de perímetro em betão branco; outra camada de textura com pavimentação em cores 

diferentes; e uma última camada de mobiliário urbano e de recursos naturais, como água e 

vegetação. Tudo isso contribui para um local homogêneo com sua própria personalidade. 

A vegetação é composta por pequenos arbustos, plantas rasteiras e coqueiros, que 

foram inseridos neste projeto de modo a não obstruir a visão para o mar. 

 

Figura 26 – Vegetação utilizada no projeto. Fonte: http://migre.me/v2Y7U. Adaptado pelo autor. 
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O piso é diferenciado com círculos que se repetem de diversas cores, porém podem 

causar trepidação, que deve ser evitada em passeios públicos conforme a NBR 9050/2004. 

Um dos objetivos do projeto constitui a implantação de rampas com indicações que atendam 

normas de acessibilidade para facilitar o acesso à praia aos usuários. Assim como mostra na 

figura 27, as rampas são de piso liso, permitindo melhor locomoção. 

 

Figura 27 – Rampas utilizadas no projeto. Fonte: http://migre.me/v2Y7U. Adaptado pelo autor. 

Ao descer as rampas e escadas o usuário se depara com um piso de madeira, o que faz 

com que possa ser utilizado mesmo por quem não pretende pisar na areia. E ao mesmo tempo, 

permite a utilização desta área durante a noite, pois foi criada uma iluminação muito 

agradável, que foi embutida no chão iluminando as paredes curvadas. 

 

Figura 28 – Piso de madeira e iluminação. Fonte: http://migre.me/v2Y7U. Adaptado pelo autor. 

Todos os aspectos funcionais são reunidos: passeio, descanso e relaxamento, 

contemplação, transição para a praia, barreiras arquitetônicas, acesso direto ao parque de 

estacionamento, coletores de águas pluviais, iluminação, comunicação rodoviária, integração 

do mobiliário urbano e infraestrutura de serviços. 

Uma nova fachada ao lado da praia é construída, proporcionando vistas para paisagem 

– o mar e a praia – a partir do nível superior do passeio, e um novo limite estabelecido, 

integrando as diferentes circulações em suas ondulações e plataformas, eliminando uma 

barreira e construindo um lugar para as pessoas. 



Acessos e Ligações

 O passeio subsume os fluxos longitudinais e 

transversais das diferentes circulações, permitindo fácil 

acesso à praia por meio de rampas e escadarias. O projeto 

diminui a área de asfalto e cria uma via de mão única com 

ciclovia paralela, eliminando estacionamentos e 

barreiras arquitetônicas, permitindo e incentivando o 

acesso por pessoas a pé, de bicicletas e também por 

transporte público. Além disso, uma parte dos 

estacionamentos fica no subsolo.

Sociabilidade

 A beira mar de Benidorm é muito popular, seu 

entorno com edifícios altos de usos mistos - hotéis, bares 

e restaurantes - além do seu passeio atraente e sua praia. A 

seleção de cores alegres e forma orgânica tornou-se um 

sucesso para as pessoas que visitam e aproveitam suas 

férias em Benidorm. O passeio se tornou um espaço de 

corrida ou caminhada aos moradores e turistas. Além de 

espaços de total relaxamento e contemplação da 

paisagem.

Conforto e Imagem

 O projeto disponibiliza espaços de relaxamento e 

contemplação, os quais podem ser utilizados no sol ou na 

sombra. É um espaço seguro pois tem uma ótima 

permeabilidade visual e um sistema de iluminação que 

proporciona o uso noturno. O projeto cria uma nova 

fachada ao lado da terra, proporcionando vistas sobre o mar 

e a praia a partir do nível superior do passeio. 

Usos e atividades

 O projeto fornece uma alternativa interessante 

para os pontos de acesso comum à praia. É estruturado 

como um lugar dinâmico que acomoda o ato de 

passear olhando o mar, mas também organiza 

diferentes áreas para relaxar e contemplar a paisagem. 

Suas atividades resumem-se em caminhadas, corridas, 

passeios de bicicletas, descansos, áreas de 

relaxamento, áreas de jogos, pontos de contemplação 

e transição para praia. O projeto cria um equilíbrio 

entre o espaço de transição e espaços para relaxar, bem 

como se mover. Seu entorno imediato é composto por 

edifícios altos com usos mistos, comércios e hotéis. 

Isso estimula o movimento de pessoas diariamente.

Figura 29 - Praia Poniente. Fonte: http://migre.me/v8ClB.  

Figura 30 - Comércio na Praia Poniente. Fonte: Google maps.  

Fonte: http://migre.me/v2Y7w.
Figura 32 - Acesso à praia por escadaria.

Fonte: http://migre.me/v2Y7w. Adaptado pelo autor.
Figuras 33,34 e 35 - Transição da Praia Poniente e passeio.

Fonte: http://migre.me/v2Y7w.
Figura 31 - Orla da Praia Poniente

Fonte: http://migre.me/v2Y7w.
Figura 36 - Passeio da Praia Poniente.
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3.3 ORLA MARÍTIMA DE LA BARRA  

 

 La Barra é um Balneário
9
 do município de San Carlos, localizado no departamento de 

Maldonado no Uruguai, de clima temperado e topografia predominante plana (URUGUAI, 

2016). Em 2014 o Município de San Carlos e o Departamento do Governo de Maldonado 

(Uruguai), impulsionados pelo crescimento da cidade junto as variáveis sociais, econômicas e 

ambientais, convocaram a população a participar do concurso de ideias de desenho e 

planejamento territorial para a rota que atravessa o balneário La Barra, a sete quilômetros a 

leste de Punta del Este. Definido pelos organizadores como "um convite a pensar este 

território a partir da imaginação de um futuro possível e os caminhos para buscá-lo". A área, 

de caráter público, ocupa 30 hectares em meio ao contexto urbano predominantemente 

residencial, em que um dos acessos se dá pela ponte Leonel Vieira, marco regional que liga 

Punta del Este à La Barra (ARCHDAILY, 2014). 

 

Figura 37 – Primeiro lugar no concurso urbano para La Barra. Fonte: http://migre.me/pBnOD. 

 O concurso buscava transformar esta região da rota em uma avenida com perfil urbano 

que prioriza o pedestre, hierarquizando a centralidade de serviços, a cultura e o comércio 

local, além de criar uma interconexão mais fluida com o balneário José Ignacio. As propostas 

apresentadas ao concurso deveriam articular as potencialidades do local, para atenuar as 

                                            
9
 Balneário ou estação balnear é um conjunto de praias de um determinado município litorâneo. 
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deficiências do crescimento da região: crescimento residencial disperso, a ocupação de áreas 

de preservação e escassez de equipamentos urbanos (ARCHDAILY, 2014). 

De acordo com o Escritório Leonardo Noguez Arquitectos, vencedor do concurso, o 

projeto propõe uma série de ações em que se espera a integração do urbanismo, da arquitetura, 

da paisagem, da ecologia e do desenho. Levando em consideração a cotidianidade dos 

espaços, o projeto explora o urbanismo como fator de potencialização do uso dos espaços 

públicos pela comunidade. O autor prioriza a qualidade do espaço público diminuindo as vias 

de trânsito motorizado e explora o passeio público. Com essa estratégia ele pretende 

desenvolver o comércio e a interação do público com o meio. 

 

Figura 38 – Vegetação, mobiliário e infraestrutura. Fonte: http://migre.me/pBnOD. 

 Contemplando a legislação vigente, as calçadas respeitam a acessibilidade de pessoas 

com deficiência física. Para isso foram implantas rampas em desníveis e pisos táteis. A 

vegetação é utilizada como elemento de projeto através da flora nativa: “Além de ressaltar a 

percepção visual e a experiência estética, valoriza a identidade local” (NOGUEZ, 2014). 

O piso do passeio é revestido com um padrão formado por três peças pré-fabricadas. 

As peças podem ser convertidas em um, ou mais, padrões de desenho para a pavimentação, 

conforme disposição e combinação entre elas. As diversas formas alcançadas entre elas 

retomam a silhueta da ponte Leonel Vieira, conferindo coerência entre o espaço público e seu 

entorno (ARCHDAILY, 2014). 
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 Segundo o autor, foi adotada a ciclovia ao longo da rota que atravessa o balneário de 

La Barra para contribuir com o sistema urbano sustentável. Esta proposta deve vir 

acompanhada de uma campanha de mobilidade público-privada. O projeto potencializa essa 

iniciativa através de infraestrutura de apoio adotada: sistema de empréstimo e aluguel de 

bicicletas, estações de descanso, mapas de percurso, parada de ônibus e estação de informação 

turística. 

 

Figura 39 – Estratégias de mobilidade. Fonte: http://migre.me/pBnOD. 

 A linha que compõe o desenho da rota do balneário de La Barra é linear, direciona o 

usuário ao longo das vias. Toda concepção do projeto é produzido a partir de linhas, que 

sucede a divisão espacial através do plano de massas. Os volumes das massas de edificações 

são orientados paralelos às linhas das vias, sendo esse um orientador do caminho; por outro 

lado não valoriza a escala humana. 

Contrapondo a relação entre o edificado e a escala humana, o plano de massas de 

paisagismo ameniza a ausência de proporção, e interfere diretamente no equilíbrio do projeto. 

A introdução da vegetação de pequeno, médio e grande porte – arbustos, árvores, palmeiras – 

torna a diferença de alturas gradual desde o volume das edificações até a escala humana. 

 A unidade entre revestimento do piso, os mobiliários e os equipamentos de 

infraestrutura se dão pela forma da leitura do projeto. A forma curva dos elementos remete à 

ponte Leonel Vieira, harmonizando o projeto ao contexto e seu elemento mais característico. 
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Figura 40 – Infraestrutura e mobiliário. Fonte: http://migre.me/pBnOD. Adaptado pelo autor. 

Figura 41 – Recorte e perfil da via. Fonte: http://migre.me/pBnOD. Adaptado pelo autor. 

 

 Figura 42 – Recorte e perfil da via. Fonte: http://migre.me/pBnOD. Adaptado pelo autor. 



Acessos e Ligações

 O concurso buscava transformar as vias de acesso à 

região de La Barra em um perfil urbano que priorizasse o 

pedestre, hierarquizando a centralidade de serviços, a cultura e 

o comércio local. Um dos acessos se dá pela ponte Leonel 

Vieira, marco regional que liga Punta del Este à La Barra 

(ARCHDAILY, 2014). Segundo o autor, foi adotada a ciclovia 

ao longo da rota que atravessa o balneário de La Barra para 

contribuir com o sistema urbano sustentável. O projeto 

potencializa essa iniciativa através de infraestrutura de apoio 

adotada: sistema de empréstimo e aluguel de bicicletas, 

estações de descanso, mapas de percurso, parada de ônibus e 

estação de informação turística. As calçadas serão projetadas 

contemplando a legislação vigente que respeita a 

acessibilidade de pessoas com deficiência. O desenho propõe 

uma definição clara entre circulações de pedestres, ciclovias e 

veículos, de maneira que não exista interferência entre elas. 

Sociabilidade

 Por ser um projeto que ainda não foi executado, o 

critério de sociabilidade não pôde ser analisado. Porém, alguns 

itens citados no projeto como a participação das pessoas na 

criação de uma comunidade mais coesa e solidária envolve a 

população de maneira a valorizar o espaço público. O projeto 

cria áreas flexíveis, duradouras, cheias de interação, de mistura 

de atividades, de intensidades e materialidades diversas. 

Espera-se, com o resultado, fazer com que os espaços se 

convertam em patrimônio de memória coletiva do lugar e 

criem uma conexão emocional com o usuário que sente o 

espaço como seu, vivendo, desfrutando e respeitando (Noguez 

Arquitectos, 2014).

Conforto e Imagem

 O desenho do piso não se trata somente de responder a 

uma função, mas sim de compor e definir um espaço dotado 

de significado. A pavimentação convertida em um padrão de 

desenho de 3 peças pré-fabricadas, cuja combinação permite 

diversas formalizações e retoma elementos da ponte Leonel 

Viera, confere coerência e imagem ao espaço público.

Usos e atividades

 A estrutura circulatória é uma grande debilidade e 

ameaça para o crescimento e desenvolvimento de todo o 

território ao leste de "Arroyo Maldonado". Por isso, foi 

proposto um conjunto de operações que convertem a "Ruta 

10" em um passeio, priorizando a qualidade do espaço 

público, propiciando o desenvolvimento comercial e 

consolidando os circuitos culturais.  

Figura 46 - Pisos pré-fabricadas e Ponte Leonel Vieira. Fonte:http://migre.me/pA

 

 
N

Legenda:

Fluxo a leste

Fluxo a oeste

Atalho

Ponte Leonel Vieira

Rota de intervenção

Punta del EsteFigura 44 - Acessos à área de requalificação. Fonte: http://migre.me/pBnOD. Adaptado pelo autor.
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Figura 43 - Paisagismo. Fonte: http://migre.me/pBnOD Figura 45 - Estrutura circulatória. Fonte: http://migre.me/p
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Figura 50 - Lixeiras na Orla de Copacabana. Fonte: http://migre.me/v1ZxK

Figura 47 - Quiosque na orla de Copacabana. Fonte: http://migre.me/v1ZxK

Figura 48 - Projeto do novo quiosque. Fonte: http://migre.me/v22hr. Adaptado pelo autor.

 Os quiosques estão dispostos sob uma plataforma de madeira e 
possuem uma estrutura no subsolo, onde encontram-se as áreas de apoio e 
banheiros com acessos independentes. Como mostra a figura 48, a área de 
apoio é composta por monta cargas, duas cozinhas, dois vestiários, uma 
central de equipamentos, depósito de mercadorias,  duas caixas d'água 
com 7.500 litros cada e depósito de lixo.

3.4 PROJETOS REFERENCIAIS ISOLADOS

 Para efeito de análise, foi selecionado alguns aspectos específicos 
de outros projetos de orla, além dos projetos referenciais e que possuem 
soluções interessantes para ocupação e qualificação da orla marítima. 
 Os elementos arquitetônicos predominantes nas Orlas são os 
quiosques, ‘barraquinhas’ comerciais ou artesanais, além de banheiros 
públicos e postos salva-vidas. Os quais necessitam de manutenção e 
ordenamento para compor a paisagem e não se tornarem elementos que 
obstruem o visual. 
 A figura 47 mostra os novos módulos de quiosques da orla de 
Copacabana no Rio de Janeiro, criado pelo arquiteto Luis Eduardo Indio da 
Costa. De acordo com o arquiteto, o novo quiosque possui um design mais 
moderno e foram inseridos na orla de forma a estabelecer harmonia com a 
paisagem e agregar valor ao conjunto. Os quiosques ficam sob uma 
estrutura feita no subsolo, onde ficam ambientes de apoio.

 Copacabana adotou uma solução inteligente para os banheiros 
públicos, como mostra a figura 49, onde os banheiros ficam no subsolo 
prevendo menor impacto visual. O acesso se dá através de escadarias e por 
elevador acessível, onde há indicações através de comunicação visual 
impressa em vidros, que permitem a transparência evitando impactos 
visuais na paisagem. Os acessos aos banheiros e áreas de apoio são 
controlados por equipamentos de cadastramento digital, grades, câmeras e 
funcionários, garantindo a segurança dos mesmos.

Figura 49 - Comunicação visual e acesso aos banheiros. Fonte: http://migre.me/v2u1i

 As lixeiras também são mobiliários urbanos essenciais para o 
espaço público. A figura 50 mostra as lixeiras de Copacabana, que 
permitem a separação dos resíduos e são interligadas com o subsolo a fim 
de realizar a coleta seletiva contribuindo para a reciclagem.

 Os postos salva-vidas, são espaços de suma importância, pois 
promovem o atendimento aos banhistas e usuários. Na orla de Copacabana 
foram implantados os modelos apresentados na figura 51.

 Originalmente os postos salva-vidas foram criados pelo arquiteto 
Sérgio Bernardes, já falecido. Após uma reforma o projeto conta com  
banheiros acessíveis, duchas para retirada do sal e da areia, guarda de 
equipamentos e materiais esportivos, área ampla para os salva-vidas e ilhas 
de serviços para usuários das praias. Foram implantados vidros blindex 
para o fechamento.

Figura 51 - Posto salva-vidas de Copacabana. Fonte: http://migre.me/v2uV9

 Os bancos são mobiliários muito comuns e necessários em espaços 
públicos. Além da importância dos materiais e do design dos mobiliários 
urbanos, é necessário um planejamento da localização desses mobiliários 
no projeto. A figura 52 mostra os bancos implementados na beira mar de 
Benidorm, onde os usuários podem permanecer por algum tempo e 
apreciar a paisagem natural. 

Figura 52 - Bancos no passeio de Benidorm, Espanha. Fonte: http://migre.me/v20Ku

 A vegetação é um elemento muito comum em orlas, conferem uma 
diversidade que contempla a paisagem das praias. A vegetação da restinga 
por exemplo, são plantas que devem ser protegidas por lei pois compõem 
um ecossistema importante para essas áreas. Já as árvores, plantas e 
arbustos, além da importância ambiental, elas são de suma importância 
estética e garantem em alguns casos o conforto ambiental nos espaços. A 
figura 53 mostra o jardim da orla da praia de santos, considerado o maior 
jardim de praia do mundo pelo Guinnes Book.

Figura 53 - Orla da Praia de Santos. Fonte: http://migre.me/v2w6E

 Segundo o levantamento botânico ao todo são 1.746 árvores, das 
quais 943 são palmeiras de pequeno e médio porte, de 21 espécies 
diferentes. Das 803 árvores restantes, os chapéus-de-sol (Terminalia 
catappa) são responsáveis por mais de 90%. 

 Parques lineares criados ao longo da orla formam um cinturão 
verde com objetivo de proteger a própria orla da especulação imobiliária e 
da ocupação inadequada. 

 Essa estratégia visa criar um espaço de excelente qualidade, 
buscando conciliar o meio natural com o construído, preservando a 
paisagem natural e proporcionando uma vivência abundante de sensações.
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3.5 ASPECTOS RELEVANTES 

 

Os projetos foram escolhidos como referenciais devido às semelhanças de cenários – 

renovações de frentes marítimas, às conexões com a cidade, os usos e funções do solo, ao 

programa de necessidades, aos mobiliários e equipamentos urbanos, como também a atução 

dos materiais e do paisagismo como elementos de projeto. 

Foram estabelecidos parâmetros de intervenções urbanas com relevância dos estudos 

referenciais para itens a serem abordados nas diretrizes. 

SÍNTESE DO ESTUDO REFERENCIAL 

 

 

SOCIABILIDADE 

SPLIT| LA BARRA| PONIENTE: Split utiliza-se de uma orla sem 

barreiras físicas, com pontos de apoio ao usuário, mas de mínimo impacto, 

permitindo que procissões e passeatas passem pela orla, servindo também 

de palco para apresentações marítimas. Já a proposta para o balneário de 

La Barra, a permeabilidade entre contexto e intervenção se dá no percurso 

contínuo entre as vias do entorno e a proposta de requalificação, que se 

misturam de forma harmônica. A beira-mar da Praia Poniente utiliza a 

contemplação da paisagem para criar espaços sociáveis. 

 

 

USOS E 

ATIVIDADES 

SPLIT| LA BARRA| PONIENTE| COPACABANA: Os projetos utilizam 

elementos arquitetônicos discretos, destinados a abrigar ou servir os 

usuários, criando diversos usos e atividades. Em Copacabana os 

quiosques ganharam atenção especial, destinados a manter a orla ativa 

durante o maior período de tempo. A relevância dos elementos destes 

projetos para o trabalho é atender a necessidade do usuário sem intervir de 

forma drástica na paisagem, utilizando elementos pequenos. 

 

ACESSOS E 

LIGAÇÕES 

SPLIT| LA BARRA| PONIENTE: Os projetos priorizam o acesso por 

meios alternativos de transporte, diminuem os estacionamentos e 

estabelecem áreas para pedestres e ciclistas. Os acessos da Praia 

Poniente têm destaque por permitir fácil acesso à praia por meio de 

rampas e escadarias, além de diminuir a via e aumentar o passeio, 

permite e incentiva o transporte alternativo. 

 

 

 

CONFORTO E 

IMAGEM 

SPLIT| LA BARRA| PONIENTE| SANTOS: Os projetos criam suas 

próprias identidades e apropriaram-se do paisagismo muito além do 

conforto térmico e da estética, o paisagismo aparece como elemento de 

projeto. Comparando com o objeto de estudo deste trabalho, os elementos 

paisagísticos podem vir como uma alternativa a guiar o usuário e propor 

pontos de contemplação, sem que interfira na paisagem natural e se integre 

à mesma. Os projetos mantiveram a composição material dos elementos 

arquitetônicos e do piso, utilizando-se de madeira, metal, vidro e concreto, 

prioritariamente, pois são materiais resistentes ao uso externo. O projeto 

de Split se destaca por aplicar também aos mobiliários a modulação. Os 

mobiliários não interferem no conjunto da paisagem e se integram à 

implantação. 

Quadro 1 – Síntese do Estudo Correlato. Elaborado pelo autor. 
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4 ESTUDO DA ÁREA 

 

 A orla da praia do Mar Grosso, onde se localiza os objetos de estudo deste trabalho 

encontra-se no município de Laguna, litoral sul do estado de Santa Catarina, Brasil. Segundo 

o censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) Laguna possui área 

territorial de 336, 396 km² e uma população estimada de 44.650 habitantes. Neste município 

passa a linha imaginária criada no Tratado de Tordesilhas em 1494, separando as terras de 

Portugal a leste e Espanha a oeste (IBGE, 2010).  

Laguna faz divisa com os municípios de Imbituba e Imaruí, e ao sul faz divisa com 

Jaguaruna; os municípios de Capivari de Baixo, Tubarão e Pescaria Brava fazem divisa à 

oeste e a leste o limite é o Oceano Atlântico, com 28.706 metros de faixa litorânea e distante 

110 km da Capital Florianópolis (IBGE, 2015). 

A sua localização potencializa a base da economia: a Pesca. A pecuária e a agricultura 

são desenvolvidas principalmente na zona rural, e no perímetro urbano as atividades de 

destaque são o turismo e o comércio (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA, 2016). 

 

Figura 54 – Localização da área de estudo. Fonte: Google maps. Adaptado pelo autor. 

A praia do Mar Grosso tem 3 km de extensão e é a praia mais próxima do centro da 

cidade, distante 5 km da rodoviária municipal e distante 3,5 km do centro histórico tombado 

pelo IPHAN
10

. Uma praia muito conhecida na região por suas belezas naturais e culturais 

(PREFEITURA DE LAGUNA, 2016). 

 

 

                                            
10 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 
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A ocupação do bairro Mar Grosso iniciou-se por volta dos anos 1920, quando Laguna 

se tornou importante economicamente devido à atividade do comércio de produtos da região e 

as famílias adquiriram melhores condições de vida para construírem suas casas de praia. As 

primeiras casas do bairro (figura 55), construídas por comerciantes, se apresentavam 

modestas e se localizavam ao norte, na beira da praia, no local mais conhecido hoje como 

“ponto final”. Nesse momento da história o bairro ainda tinha seu relevo formado por 

cúmulos de areia que chegavam a atingir dezessete metros de altura, sendo seu acesso dado 

apenas pelo Morro da Glória (MAREGA apud MARQUES, 2015). 

  

Figura 55 – Vista do novo bairro Mar Grosso, 1920. 

Autor: Romariz de Amarante. Fonte: IBGE, Biblioteca 

Figura 56 – Aeroporto de Laguna, avião Taba, 1951. 

Acervo: Faísca. Fonte: JORNAL, Diário do Sul. 

As pessoas só utilizavam as casas de praia no período de verão, durante o inverno elas 

moravam nas suas casas do centro da cidade. Em 1951 o bairro recebeu a implantação de um 

aeroporto, que se estendia da atual Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

até frente ao mar. Tal implantação proporcionou a aceleração do crescimento do bairro, onde 

a ocupação era dividida em três partes: ao norte pelos comerciantes, no centro do bairro o 

aeroporto e na última parte por um grande terreno pertencente ao Hotel Ravena, que a 

construção data de 1950. 

 Até a década de 1970 havia poucas construções, então a prefeitura sugeriu que as 

pessoas adquirissem terrenos e construíssem na praia para que pudesse arrecadar impostos 

dessa área da cidade. Com o objetivo de explorar o desenvolvimento da região costeira, o 

prefeito na época Mário José, loteou o bairro do Mar Grosso no ano de 1977. Consegue 

judicialmente a área onde se localizava o aeroporto e a transforma em loteamentos, segundo 

Marega foi a partir desse momento que o bairro começa sua verdadeira expansão. Com isso o 

bairro passou a ser conhecido como Balneário Mar Grosso. 

Ainda na década de 70, a abertura da BR-101 trouxe a possibilidade de uma nova 

atividade econômica. A exploração turística do Balneário Mar Grosso, bairro oposto ao 



39 
 

Centro Histórico, impôs uma implantação urbana diferenciada dos outros bairros da cidade 

que se expandiram espontaneamente. O crescimento do número de turistas de veraneio 

estimulou o crescimento imobiliário na praia (PREFEITURA DE LAGUNA, 2016). 

Essa exploração turística do bairro Mar Grosso, apesar de ter tido uma preocupação 

com a infraestrutura, não soube lidar com a transformação do bairro que se deu pela 

especulação imobiliária. No início a infraestrutura foi planejada para ocupação de casas de 

pequeno porte com até dois pavimentos, após esta especulação os prédios começaram a tomar 

conta deste espaço. Apesar deste aumento populacional e da verticalização, a infraestrutura se 

manteve a mesma. Atualmente foi aprovado um projeto de lei que determina a construção de 

prédios de até 15 pavimentos. Isso pode agravar os problemas levantados neste trabalho. Sem 

a falta de planejamento para a infraestrutura pública de modo que atenda esse aumento 

populacional o bairro fica comprometido. 

Este trabalho busca a reflexão da orla da praia do Mar Grosso como um espaço 

público de qualidade ambiental contribuindo para a relação dos seus usuários com o meio 

ambiente, valorizando a escala humana e a paisagem. 

Para estudar a área foram considerados: Os aspectos legais, mapas de usos do solo e 

apropriação do espaço, estruturas existentes, mapa de fluxos e deslocamentos, condicionantes 

climáticos, topografia, drenagem, paisagem e vegetação. Estas analises se deram pela 

correlação entre atributos definidos pelos autores de referência Gatti (2013) e Waterman 

(2010). Os conceitos de Jan Ghel em Cidades para Pessoas e os estudos da PPS
11

 também 

foram utilizados para auxiliar as análises. 

De acordo com o anexo 2 do Macrozoneamento Municipal presente no Plano Diretor 

de Laguna, a área esta inserida na macrozona urbana – MZU e de acordo com o anexo 12 da 

Lei Nº 1.658 de 12 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do 

solo municipal de Laguna, a área de intervenção deste trabalho compreende a ZR6C – Zona 

Residencial 6 que corresponde às áreas urbanas menos densas da região do Mar Grosso, de 

uso misto destinadas ao uso e atividades predominantemente residencial, de média para alta 

densidade, também sendo possível o uso institucional, comunitário, de comércios e serviços 

de pequeno, médio e grande portes.  

                                            
11

 Project for Public Spaces - Projeto para Espaços Públicos. É uma ONG que foca no desenvolvimento das 
cidades através da requalificação de bairros transformando espaços públicos em pontos úteis da cidade. 



40 
 

 

Figura 57 – Zoneamento Bairro Mar Grosso. Fonte: Anexo 17 da Lei Nº 1.658 de 12 de dezembro de 2013.  

Existe uma série de Planos de Ordenamento e Diretrizes para intervenções em Orlas de 

cidades brasileiras, em sua maioria, estão relacionados à preservação do meio ambiente. 

Entretanto, ainda não há de fato, diretrizes completas direcionadas ao projeto arquitetônico, 

urbano e paisagístico, talvez porque cada orla marítima possui particularidades distintas.  

A legislação pertinente a este trabalho são, principalmente, as que dizem respeito à 

vegetação nativa, às dunas, às reservas ecológicas, às áreas de proteção permanente, à vida 

marinha e as penas aplicadas quando há seu descumprimento. 

No âmbito nacional, segundo a resolução do CONAMA
12

 Nº 303/2002 e Nº 369/2006 

designam ao órgão local competente a autorização de uma intervenção ou supressão de APP, 

dentro da área em estudo, podem conter os seguintes equipamentos públicos: Trilhas 

ecoturísticas, parques ecológicos, acessos e travessias aos corpos de águas, ciclovias, 

mirantes, equipamentos urbanos de segurança e lazer, mobiliários urbanos e rampas de 

lançamento de barcos. 

No âmbito estadual, segundo a constituição do Estado de Santa Catarina “todos tem o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações”. 

No âmbito municipal, segundo a lei orgânica de Laguna, que em seu artigo 129 cita a 

impossibilidade de se construir em áreas de APP, salvo quando para instalações de 

empreendimentos turísticos e parques que incentivem a educação ambiental. 

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima Brasileira – Projeto Orla apresenta 

como objetivo principal, introduzir uma ação sistemática de planejamento da ação local 

                                            
12 Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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visando repassar atribuições da gestão deste espaço, atualmente responsável do governo 

federal, para o município. Incorporando normas ambientais na política de regulamentação dos 

usos dos terrenos da marinha, buscando aumentar a dinâmica de mobilização social no espaço 

da orla. Trata-se de uma ação conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente por meio da 

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos, e pela Secretaria do 

Patrimônio da União vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Porém, 

deve ser elaborado pelos municípios com articulação entre o governo e a sociedade 

(PROJETO ORLA, 2002). 

Em Santa Catarina, segundo a Secretaria do Patrimônio da União, os municípios que 

iniciaram o processo para desenvolver seu plano de gestão para orla de acordo com as 

diretrizes do Projeto Orla foram: Balneário Camboriú, Bombinhas, Florianópolis, Itapoá, 

Itapema, Itajaí, Navegantes e Porto Belo. A metodologia foi aplicada com sucesso em todos 

os municípios no que se refere às etapas de caracterização da paisagem, propostas de ação e 

estratégias para execução do plano de gestão. Porém, as etapas referentes à estratégia de 

acompanhamento e avaliação do plano não estão sendo desenvolvidas. Este fator dificulta que 

as ações definidas no projeto orla em cada município sejam implantadas corretamente, uma 

vez que está etapa é fundamental para o sucesso do plano de gestão, pois prevê a participação 

e acompanhamento integrados entre o poder público e os moradores locais. 

Ainda sobre a legislação que intercede na área de estudo estão as normas impostas 

pela Marinha do Brasil, pela DPC - Diretoria de Portos e Costas e pela NPCP – Normas e 

Procedimentos, que tem o objetivo de contribuir para a segurança do tráfego aquaviário, a 

prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana no mar. As principais 

aplicadas ao canal do molhes da barra são a proibição de desembarque de embarcações, 

fundeio de embarcações, manobras de zig-zag, área de banhista e prática de esportes náuticos 

(MARQUES, 2015, apud MARINHA DO BRASIL, 2015).  

A fauna nativa da área é protegida por lei, e assim com as espécies esporádicas da 

região, são exploradas pelo turismo e pelo comércio local. Entre as principais espécies nativas 

estão o boto-da-tainha, a gaivota, a graça-brancapequena, a coruja-buraqueia, o biguá e uma 

centena de peixes e invertebrados; entre as espécies esporádicas estão a baleia-franca, o lobo-

marinho-sulamericano, a toninha, a tartaruga-verde, o piguim e diversas espécies de peixes 

migratórios que usam o complexo lagunar para crescer (MARQUES, 2015, apud CASTILHO, 

2015). 

A variedade de espécies é um potencial para a economia e o turismo do Município. 

Esta é a única cidade do Mundo em que ocorre a interação entre o pescador e o boto-da-tainha 
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na pesca artesanal durante toda época do ano, e o peixe é vendido fresco. No molhes, voltado 

para praia, também ocorre a prática do surfe com excelente qualidade das ondas e presença 

dos botos, que dividem as ondas com os surfistas em perfeita harmonia e respeito, atraindo 

campeonatos e apaixonados pelo esporte. Além de ser rota das baleias-francas, que migram 

para Santa Catarina para reprodução na época de julho a novembro. (CASTILHO, 2015). 

A orla do Mar Grosso é composta pela faixa de areia, pista de caminhada, a Avenida 

Rio Grande do Sul e então inicia a massa das edificações. Nesse contexto é visível o contraste 

entre o ambiente natural e construído, e com isso a falta de qualificação do ambiente público 

para a demanda dos usuários. Apesar de haver alguns equipamentos e espaços públicos, não 

há incentivo para o usuário utilizar com segurança os mesmos, pois a infraestrutura e 

manutenção não acontecem de forma adequada. 

Para efeito de análise foi feito o levantamento da área de estudo, seguindo oito 

grandes áreas de pesquisa, as quais possuem áreas derivadas em sua composição, à definição 

das presentes áreas se deu pela correlação entre atributos definidos pelos autores de referência 

Gatti (2013) e Waterman (2010). Os quais são descritos abaixo: 

 

1. Usos atuais e apropriação do espaço: Permeabilidade visual; Usos atuais e entorno; 

Áreas de uso por apropriação. 

2. Estruturas existentes: Equipamentos urbanos e mobiliários; Edificações existentes; 

Iluminação pública e sistemas de segurança. 

3. Fluxos e deslocamentos: Percursos e pedestres; Acessibilidade; Transportes coletivos e 

alternativos. 

4. Conforto Ambiental: Térmico; Acústico; Lumínico. 

5. Topografia: Levantamento topográfico; Problemas e Potenciais. 

6. Drenagem: Sondagem do solo; Problemas e Potenciais; Áreas de inundações; Pisos e 

revestimentos. 

7. Paisagem: Processo de preservação da paisagem; Visuais a preservar, conservar e 

esconder. 

8. Vegetação existente: Levantamento e análise das espécies existentes; Relação entre 

espaço construído e natural; Análise das espécies adequadas para região. 

As informações coletadas irão auxiliar na concepção deste trabalho, onde de acordo 

com o levantamento e aspirações dos usuários será proposta uma intervenção para a orla da 

praia do Mar Grosso. 
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Usos atuais e apropriação do espaço

 Ao longo da Av. João Pinho e da Av. Senador Galotti, a maior 

incidência de uso é comercial. Existe também o uso residencial em 

habitações unifamiliares e em habitações coletivas verticais, onde na 

grande maioria o primeiro pavimento tem uso comercial, de acordo com 

o Setor de Comércio e Serviço - SESC 4. 
 Percebe-se que o maior número de edificações com uso 

residencial, principalmente de forma coletiva e vertical com até 4 

pavimentos, encontram-se na direção da Orla da Praia. A maioria dos 

edifícios localizados na orla possuem ocupação sazonal, resultando em 

pouca habitação durante a maior parte do ano, tornando assim, a 

permeabilidade visual baixa, e a orla pouco usada ao longo do ano. 
 Já na região do Molhes da Barra ainda aparecem muitos terrenos 

sem utilização, configurando um espaço que possibilita um 

desenvolvimento urbano do bairro, uma vez que todo o resto da Orla 

predomina o construído em relação ao não construído; este potencial 

imobiliário, se não planejado, pode vir a se tornar uma deficiência da área, 

trazendo problemas como: Poluição da Lagoa e do Mar, adensamento 

populacional não compatível com a infraestrutura local, com o plano de 

mobilidade, a segurança, proteção ambiental e infraestrutura de 

abastecimento. Além de ser uma área de restinga é protegida por leis 

ambientais. Deve-se pensar em estratégias que preservem este espaço e 

incentivem a educação ambiental. O presente trabalho propõe a 

possibilidade da criação de um Parque Ambiental para este espaço 

conectando-o na área de estudo do mesmo.
 A orla é bastante utilizada para atividades físicas durante todo o 

ano. Porém as praças que se encontram ao longo da orla possuem suas 

particularidades. A praça Francisco Pinho e a praça Seival ambas 

encontradas nas extremidades da orla, possuem espaços subutilizados, 

usados apenas para eventos, que muitas vezes são particulares. A praça do 

Villa por possuir alguns mobiliários e atividades é a mais utilizada.

Estruturas existentes

 Ao longo da orla do Mar Grosso existem diversas estruturas, 

algumas delas representadas na figura 58, que mostra a associação da 

escolinha de surfe e a rampa de skate recentemente construída, a 

lanchonete, e o posto de salva-vidas respectivamente. Nota-se que essas 

estruturas não se relacionam com a paisagem natural. De acordo com o 

livro Cidades para Pessoas estas estruturas não valorizam a relação com 

os usuários da orla, apresentando-se como barreiras visuais.

Figura 58 - Estruturas existentes na orla. Fonte: Acervo próprio, Setembro 2016.
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Iluminação pública

 Deve-se considerar além da iluminação artificial a qualidade da 

incidência solar, principalmente por se tratar de uma orla marítima. Nota-se 

que o gabarito dos edifícios ao longo da orla não prejudica esta incidência do 

sol. Porém a iluminação artificial é ineficiente e mal distribuída.

Figura 59 - Mobiliários na orla. Fonte: Acervo próprio, Setembro 2016.

Mobiliário

 Os mobiliários encontrados ao longo da orla do Mar Grosso não 

possuem uma linguagem única, percebe-se uma falta de atenção no 

posicionamento, pois são dispostos de forma aleatória, sem um propósito de 

orientação. Além disso o material desses mobiliários não resistiram às 

intempéries, como mostra a figura 59.
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Figura 60 - Término ciclovia praça Seival.
Fonte: Acervo próprio, Setembro de 2016.

Figura 61 - Areia invadindo a calçada.
Fonte: Acervo próprio, Setembro de 2015.

Figura 62 - Perfil da via. Fonte: Acervo próprio, Setembro 2015.

Figura 63 - Moto Laguna praça Seival.
Fonte: Elvis Palma, 2015.

Figura 64 - Bloco de carnaval.
Fonte: Elvis Palma, 2015.

Figura 65 - Carta Solar Latitude -28,5.
Fonte: SOL-AR. Adaptado pelo autor

Figura 66 - Carta dos ventos.
Fonte: Ecotect Analysis.
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Conforto Ambiental

 A área conta com um clima subtropical, geralmente com alta 

umidade relativa do ar (80%), e com uma predominância dos ventos 

nordeste e sul. Foi possível observar a falta de espaços adequados tanto 

para situações de inverno (áreas suficientemente protegidas), quanto para 

situações de verão (áreas com sombreamento). 
 Desta forma uma alternativa viável seria a utilização de árvores 

de diferentes tamanhos, pois servem como geradores de microclimas, 

fazem sombras e ajudam a barrar os ventos. No estudo da carta solar, que 

segundo o livro Eficiência Energética na Arquitetura, define que esta 

pode ser interpretada como projeção das trajetórias solares ao longo da 

abóboda celeste durante todo o ano, observou-se que a praia não é afetada 

pelas sombras geradas pelos edifícios da orla, pois estão de acordo com o 

Plano Diretor de Laguna, onde o gabarito é de no máximo 6 pavimentos. 
 A iluminação artificial é precária quanto aos espaços durante o 

período noturno, somente em alguns pontos existem postes de 

iluminação, os quais ainda são ofuscantes, criando espaços inutilizáveis e 

perigosos durante à noite, como mostra a figura 67.
 Quanto ao conforto acústico da área, esta não apresenta ruídos 

excessivos, exceto quando ocorre eventos como moto laguna e carnaval, 

como mostra nas imagens 63 e 64. 

Fluxos e deslocamentos

 Segundo o Zoneamento Viário Municipal, presente no Plano 

Diretor de Laguna, as vias da área de intervenção caracterizam-se como 

via a beira mar e vias coletoras. O transporte coletivo existente é todo 

distribuído na Av. Senador Galotti considerada principal avenida do 

bairro. Porém, este percurso está mal distribuído, já que está situado a um 

raio maior que 500 metros e sua conexão com a orla se dá apenas por um 

ponto, no Molhes. A ciclovia existente está inserida apenas na orla da 

praia, sendo utilizada apenas para passeio, impossibilitando o uso de 

transporte alternativo para acesso aos demais bairros da cidade.
 Esta precariedade em relação a transportes alternativos 

juntamente com o alargamento da via realizado no projeto de 

revitalização de 2011, estimula o acesso ao local por veículos 

automotores, o qual - durante o verão - passa a ser insuficiente para o 

fluxo de veículos e de parada ou estacionamento. Desta forma uma 

alternativa viável é um plano de mobilidade pública adequado.

Figura 67 - Iluminação na orla.
Fonte: Acervo próprio, 2016.
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Topografia

 De acordo com o mapa topográfico de Laguna percebe-se que a 

área em estudo possui um terreno praticamente plano, pois está situado 

entre as curvas de nível 1 m e 5 m à cima do nível do mar. Localizado em 

planícies litorâneas, caracterizada como ambiente geomorfologicamente 

inconsolidado, composto por areia, argila, cascalho e seixos. Por um 

lado, esta topografia dificulta a drenagem pluvial, já por outro lado 

potencializa a acessibilidade. O solo desta região é considerado fraco, 

com poucos nutrientes e por isso é necessário um maior cuidado em 

relação as espécies adequadas para o local. 
 Segundo Mascaró, ''A água da chuva se divide em dois fluxos: um 

que se infiltra no solo e forma lençois freáticos e outro que escorre na 

superfície formando as bacias hidrográficas subterrâneas e superficiais'', 

portanto, a declividade é abaixo do necessário para um escoamento 

superficial que evite formação de poças e problemas de sedimentação, 

esse problema fica mais aparente quando tratamos das declividades de 

cada rua separadamente, que em sua maioria encontra-se com 

declividade menor que 1,9%, ou seja, a rua escoa para outra de cota 

menor e esta mesma não consegue escoar nem drenar, ocasionando as 

poças, que normalmente se encontram nas intersecções entre as vias. 

Outro ponto negativo é a poluição dos lençois freáticos e fixadores de 

dunas (mata restinga), devido à má manutenção da fixação do 

ecossistema. Hoje convivemos com parte da paisagem depredada, dunas 

que foram retiradas de seus locais, faixas de areia que sofreram 

empobrecimento do solo. Todos estes problemas derivam de um modo 

geral, da intervenção humana à paisagem.
 Desta forma, uma alternativa viável é um tratamento das águas 

escoadas e distribuição para os ecossistemas presentes na orla 

enriquecendo seu solo e fixando sua mata.

Figura 68 - Formação de poças.
Fonte: Acervo próprio, 2016.

Figura 69 - Formação de poças.
Fonte: Acervo próprio, 2016.

Drenagem

 A drenagem urbana é um fator fundamental na qualidade de 

mobilidade da população e está ligada diretamente com o tipo do solo. 

Segundo Embrapa 2014, por ser uma área de restinga o tipo do solo é 

classificado como Espodossolo cárbico. O lençol freático encontra-se 

muito próximo e corre risco de contaminação. Este solo não suporta 

muitos tipos de vegetações. Através de visitas no local, foi possível 

identificar a falta de drenagem, pois após períodos de chuva, relatou-se 

que próximo aos meio-fios, ocorreu o acúmulo de água, gerando 

pequenas inundações. Devido à isso, uma alternativa adequada seria a 

pavimentação através de pisos permeáveis, evitando o escoamento 

superficial, garantindo quase 100% de água infiltrada através da sua 

estrutura, podendo ser infiltrada no solo ou ser transportada através de 

sistemas auxiliares de drenagem. Nas figuras 70 e 71, mostra o piso 

utilizado na orla que é o paver de concreto, não permeável, o que gera 

acúmulo de água nos períodos de chuva.

Figura 70 - Calçada orla do Mar Grosso.
Fonte: Acervo próprio, 2016.

Figura 71 - Piso paver de concreto.
Fonte: Acervo próprio, 2016.
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Figura 72 - Mapa topográfico de Laguna. Fonte: http://migre.me/v4MhP
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Paisagem

 Tim Waterman(2010) fala que ‘A paisagem determina o contexto 

para tudo o que é construído e para as atividades cotidianas de nossas 

vidas. Qualquer coisa que é construída na paisagem precisa levar 

consideração seu entorno e sua inserção no meio, para que possa ser bem-

sucedida e sustentável, e isso é essencial para a prática da arquitetura 

urbanística. 
 Os valores da paisagem foram identificados de acordo com a 

classificação de Ignácio et al (1984), através de métodos diretos, ou seja, a 

valoração se realizou a partir da contemplação da totalidade da paisagem, 

por meio de visitas a campo e fotografias. 
 De acordo com Nougé e Sala (2006) os valores da paisagem 

podem ser mapeados como: Valores Naturais e Ecológicos, Valores 

Históricos, Valores Religiosos e Espirituais, Valores Produtivos, Valores 

Estéticos e Valores Simbólicos e Identitários. Neste contexto, a área de 

estudo tem a praia, a lagoa, o mar e o canal da barra, como Valores 

Históricos, Produtivos e Simbólicos.   
 A orla do Mar Grosso é considerada uma paisagem totalmente 

vinculada à atividade turística. O uso deste espaço como área de lazer 

gera renda a população, principalmente nos meses de verão. Também é 

fonte de renda para pessoas que utilizam a matéria prima, como cascalho 

e areia para confecção de produtos artesanais. O Molhes da Barra é 

considerado principalmente um local de lazer, pois sua estrutura é 

utilizada pela população local e regional para pesca artesanal e esportiva, 

passeio e observação panorâmica. 
 Acredita-se que a proteção destas paisagens é um desafio atual 

que merece maior atenção diante das transformações pelas quais têm 

passado. O estudo aqui apresentado busca a preservação das 

características da área analisada. Sobretudo por meio da valorização das 

pessoas que vivem neste espaço uma vez que são detentores do 

conhecimento necessário para o enriquecimento da paisagem natural e 

cultural. Trata-se do universo de exercício de planejamento preventivo, 

que orienta a ocupação futura da paisagem no sentido de não destruir os 

atrativos ambientais e culturais.  

Espécies Adequadas

 A escolha das espécies está condicionada a muitos fatores, como por 

exemplo, o porte dos edifícios, o desempenho paisagístico, o clima, 

manutenção, conforto e controle da poluição. Além disso, a vegetação está 

diretamente ligada ao projeto de vazios, dimensões e sequência que 

transmitem sensações ao usuário. As plantas possuem volumes como porte, 

textura, forma, densidade, cor, floração, que ficam destacadas quando 

plantadas isoladamente, isso diz respeito ao aspecto formal da copa, que é 

destacado, árvores isoladas são comuns em praças e geralmente são pontos 

focais, elas tem potencial para amenizar o desconforto do microclima 

urbano.  
 As espécies adequadas para a área em estudo devem ser semelhantes 

as vegetações de restingas de outras regiões do país, com características de 

adaptação a solos secos e ótima resistência a fortes ventos e sal. Como 

arbustos de folhas grossas e árvores de folhas com mais cera. Assim as 

plantas transpiram menos, concentram água por mais tempo e resistem as 

intempéries.

Figura 74 - Vegetação na orla do Mar grosso.
Fonte: Acervo próprio, 2015.

Figura 73 - Paisagens compreendidas na orla do Mar grosso.
Fonte: AMBONI, 2016. Adaptado pelo autor.
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Vegetação

 Ao longo da orla do Mar Grosso existem algumas espécies de 

vegetação, porém a maioria delas não é nativa. Foram encontradas 

Palmeiras, Butiazeiros, Amendoeiras, Casuarinas e Jambolão. Essas 

espécies tem características favoráveis para o plantio na região, pois se 

adaptam ao clima. Porém, a Casuarina é considerada uma árvore invasiva 

e seu cultivo é proibido em algumas cidades, como por exemplo em 

Florianópolis. Nota-se que a vegetação encontrada na orla tem um apelo 

estético e não funcional, pois não proporcionam sombreamento e não 

funcionam como barragem para os ventos. Em alguns pontos essa 

vegetação não tem valor funcional e nem estético. Em 2011, no projeto de 

revitalização da orla, foram plantadas 155 Palmeiras, já com altura média 

de cinco metros, as quais nenhuma se manteve viva.
 A vegetação é escassa ao longo da orla, além de quase não existir 

espécies nativas. Isso se dá ao fato do solo não ser muito fértil e de não 

haver um planejamento paisagístico para a área, além da falta de 

manutenção por parte da administração pública, pois é imprescindível a 

necessidade de uma irrigação, limpeza e acompanhamento pós 

implantação.
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Aplicando o método do Diagrama do Lugar na orla da praia do Mar Grosso, nota-se 

que a sociabilidade está pouco diversificada, não é um espaço interativo nem amigável, não 

há cooperação dos moradores com a orla, não existem redes sociais nem voluntariado e não é 

um espaço utilizável durante a noite. Os usos e atividades se prendem ao uso sazonal, nas 

outras estações do ano o uso é apenas para atividade física. Falta uma diversidade de 

atividades que façam as pessoas terem uma razão para utilizar a orla. Os acessos priorizam os 

automóveis particulares. As pessoas dificilmente acessam o lugar caminhando ou pedalando, 

e raramente por transporte público. Há uma iniciativa de acessibilidade, porém alguns pontos 

deixam a desejar. Boa parte dos edifícios não se relaciona com o espaço público, o qual se 

depara com grandes paredes e portas de garagem. Não há ligações diretas da orla com a 

avenida principal do bairro e alguns pontos a permeabilidade visual é quase nula. A imagem é 

a chave principal da orla do Mar Grosso, sua paisagem natural é exuberante. Um ótimo lugar 

para apreciar a paisagem e tirar fotos. O conforto está diretamente ligado as intempéries, pois 

o espaço não foi planejado para harmonizar com as mesmas. No verão faltam espaços com 

sombras, e no inverno espaços confortáveis para permanência. Além de existir um forte vento 

predominante. Também não foram planejados espaços suficientes para se sentar e muitas 

vezes estão mal localizadas sem a opção de escolha. Nota-se também a falta de manutenção 

nos mobiliários existentes. Os usuários relatam medo ao utilizar a orla do Mar Grosso em 

determinados horários e reclamam muito do mau cheiro causado pelos esgotos.     

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com usuários da orla do Mar Grosso, a 

fim de conhecer suas deficiências e potencialidades. Essas entrevistas não estabelecem dados 

quantitativos para área em estudo, apenas mostra a visão de alguns usuários, os quais foram 

entrevistados como mostra o quadro 2 com a síntese das entrevistas. Nota-se que o principal 

motivo que as pessoas utilizam a orla é o exercício físico, porém também muitos apontaram o 

lazer e a contemplação da natureza, considerando que as entrevistas foram feitas em setembro 

de 2016. Os problemas mais apontados foram o esgoto e a poluição, além da falta de 

equipamentos e mobiliários (Quiosques, banheiros, posto policial, bancos, iluminação 

artificial, chuveiros), a manutenção também aparece como um problema. As melhorias 

desejadas pelos entrevistados foram: Arborização, tratamento de esgotos, manutenção e 

limpeza, implementação de equipamentos e mobiliários (Pista de skate bowl, escola de vôlei e 

bodyboard, píeres de contemplação, quadras poliesportivas, espaços adequados para 

atividades físicas) e mais atrações e atividades culturais que permaneçam por mais tempo. 
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Por qual motivo você vem para orla do Mar Grosso? Qtd. 

De 

pessoas 

Exercícios Físicos 9 

Lazer 7 

Apreciar a Paisagem 6 

Pesca com Botos 6 

Esporte 5 

Banho de mar 5 

Recreação 4 

Pesca Esportiva 2 

Quais problemas você acha que este espaço tem? 
Esgoto e Poluição 8 

Falta de manutenção e limpeza 8 

Faltam Banheiros 8 

Muito Lixo 7 

Faltam Quiosques 6 

Cuidados durante o inverno 6 

Falta Arborização 5 

Falta de segurança 5 

Poucos Bancos e mal localizados 4 

Pouca Iluminação 4 

Areia invasora no calçadão 4 

Faltam Comércios 4 

Falta fiscalização 3 

Faltam Chuveiros 3 

Faltam playgrounds 2 

Conflito dos prédios com a natureza 2 

Muitos espaços vazios 2 

Buracos na estrada do molhes 1 

Falta de reconhecimento e conservação das obras de artes de artistas 

brasileiros 

1 

Poças de água quando chove 1 

Que tipo de melhorias você sugere pra orla? 
Arborização 9 

Tratamento dos Esgotos 9 

Manutenção e Limpeza semanal 8 

Bancos e lixeiras 8 

Colocar Banheiros adequados 8 

Iluminação 7 

Criar comércios 5 

Chuveiros 5 

Posto policial 4 

Infraestrutura adequada 4 

Mais atrações durante mais tempo 3 

Quadras poliesportivas 2 

Playgrounds 2 

Píeres de contemplação 1 

Pista de Skate Bowl 1 

Escola de Bodyboard 1 

Escola de vôlei de praia 1 

Espaço para atividades físicas 1 

Decks para relaxar 1 

Alargamento e melhoria da rua do Molhes 1 

Mais faixas de pedestres 1 

Controle na construção dos prédios 1 

Quadro 2 – Síntese das entrevistas semi-estruturadas. Elaborado pelo autor. 
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4.1 ANÁLISE SWOT 

 

 A análise SWOT
13

 ou análise FOFA é uma ferramenta utilizada para fazer análise de 

cenário ou ambiente, sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico. Neste 

trabalho esta análise servirá como base para identificação dos fatores positivos e negativos 

que a área em estudo apresenta. 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

 

 

 Localização geográfica; 

 Orla extensa; 

 Paisagem Natural; 

 Cultura (Pesca com botos); 

 Rota da baleia franca; 

 Eventos culturais; 

 Topografia; 

 Identidade; 

 Biodiversidade de fauna e flora. 

  Infraestrutura; 

 Poluição; 

 Falta de atividades; 

 Falta de arborização; 

 Falta de segurança; 

 Ocupação residencial preponderante; 

 Turismo Sazonal; 

 Ausência de mobiliários e equipamentos 

urbanos; 

 Manutenção e limpeza; 

 Acessos; 

 Conflito de usos e atividades. 

 

 Turismo esportivo, náutico, 

ecológico, de eventos e de pesca; 

 Educação ambiental, sensibilização e 

observatórios da natureza; 

 Exploração sustentável da pesca; 

 Promoção de atividades artesanais 

locais; 

 Culinária típica; 

 Espaços subutilizados; 

 Passeio à beira-mar; 

 Recuperação de dunas; 

 Investimentos direcionados para 

serviços e comércios; 

 Mitigação ambiental e econômica da 

sazonalidade e redução da mesma; 

 Utilização de energias alternativas. 

 

 

 Crescimento residencial disperso; 

 Criação de uma grande avenida que 

prioriza ainda mais os automóveis; 

 Erosão e inundações; 

 Conflitos de interesses, especulação 

imobiliária; 

 Fiscalização e monitoramento 

insuficientes; 

 Aumento da altura e gabarito dos 

edifícios. 

 Elitização; 

Quadro 3 – Análise SWOT. Elaborado pelo autor. 

                                            
13 O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e é um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo, pretende-se com base na revisão da literatura, na análise de projetos 

referenciais, no estudo da área, nas entrevistas semi-estruturadas e na análise SWOT, 

apresentar a síntese crítica, o programa de necessidades e as diretrizes projetuais que servirão 

de apoio a elaboração do anteprojeto que será desenvolvido no Trabalho de Conclusão de 

Curso II. 

 

5.1 SÍNTESE 

 

 No início deste trabalho houve a oportunidade de frisar a importância que esta área em 

estudo tem para o município de Laguna, e para a qualidade de vida de seus usuários. Com 

objetivo de traçar diretrizes para a renovação urbana da orla da praia do Mar Grosso, foram 

feitos uma revisão teórica da temática abordada, estudos de projetos em áreas similares, 

identificação da legislação pertinente a área de estudo e identificação dos usos atuais e que 

possam se consolidar como potencial turístico e de lazer. 

Com isso busca-se a promoção do espaço público, tendo em vista a exploração da 

escala humana e as necessidades do usuário de maneira a hierarquizar a infraestrutura, o 

usuário, a mobilidade, a paisagem e a legislação pertinente ao local. Resultaria assim, um 

projeto que represente uma unidade formada por fragmentos que se integram 

harmonicamente, ou seja, cada parte da urbanização deve ter uma particularidade, mas que se 

submete a um princípio organizativo superior que é a própria praia urbanizada.  

Dotar o espaço existente residual de qualidades visuais e ambientais capazes de 

transformarem a praia do Mar Grosso num local aprazível, simbólico e cômodo. Pensar o 

calçadão e a ciclovia não apenas como via de circulação junto ao mar, mas como local de 

percurso sincopado, onde se possa desfrutar do tempo enquanto qualidade do espaço. Elaborar 

hierarquização setorial dos usos de modo a evitar conflitos, mas sem, com isso, impor uma 

dispersão dos vários grupos que compõem a alegre heterogeneidade de uma praia urbana. 

Este trabalho trata a renovação do espaço público como articulador da paisagem 

natural. O conceito deste trabalho baseia-se na harmonia entre o ser humano e a natureza. 

Tratando a paisagem natural como elemento primordial, onde a infraestrutura oferece 

proteção e valorização do lugar. As potencialidades podem vir a se tornar um avanço na 

economia do município e no bem estar dos turistas e moradores, desde que seja dedicada a 

atenção necessária para a infraestrutura que as envolvem. 

 



51 
 

E
sp

aç
o
 S

u
st

en
tá

v
el

 
E

sp
aç

o
 v

iv
o
, 

se
g

u
ro

 e
 s

au
d

áv
el

 
E

sc
al

a 
e 

S
o

ci
ab

il
id

ad
e 

5.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

 O programa de necessidades foi elaborado a partir das informações obtidas por 

bibliografias, referencias projetuais e também pela análise e identificação das necessidades e 

demandas da área. Busca-se solucionar as deficiências e aproveitar as potencialidades, em 

âmbito local e regional, para promover o planejamento do projeto. Para isso o livro CIDADE 

PARA PESSOAS, de Jan Gehl, foi utilizado para embasar os pontos a serem abordados a fim 

de tornar a intervenção uma referência no desempenho de espaços públicos e, como 

consequência a qualidade de vida na cidade. 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

A sociabilidade está intrinsecamente ligada à escala humana tratada no livro de Jan Gehl. DISTÂNCIA E 

PERCEPÇÃO: Diminuir distâncias devido à extensão da área, e tornar o espaço agradável aos sentidos humanos. 

Permitindo maior percepção e experiências sensoriais mais intensas. CAMPO SOCIAL DE VISÃO: A visão 

humana pouco enxerga numa distância maior que 100m, então deve aparecer constantemente elementos que 

reúnam pessoas nesse intervalo de distância, para que mesmo em grandes extensões sempre exista elementos a 

serem notados, tornando o caminho agradável aos olhos. ESPAÇO DE PERMANÊNCIA: Os espaços de 

permanência estão associados ao fluxo do lugar, tanto por automóveis quanto por pessoas. Uma via de fluxo 

rápido induz as pessoas a se apressarem já uma via de baixa velocidade, com equipamentos e mobiliário públicos 

atrai o olhar do usuário, pois dá a ele o tempo necessário para contemplar, chamando a atenção. O mobiliário e os 

equipamentos fornecem ao usuário motivo para permanecer. ESCALA PEQUENA: Minimizar o tamanho dos 

mobiliários e dos equipamentos aproxima as pessoas que utilizam o espaço. 

 

ESPAÇO VIVO: O espaço vivo reflete vida, a interação social, convida a população e os turistas de determinada 

região a apropriar-se da área e das atividades ali fornecidas. O desenho, a forma e os mobiliários são o primeiro 

passo para dar vida ao espaço, pois o usuário só vai até o local se esse for convidativo. No que se refere à área de 

estudo, a natureza é um espaço convidativo por si só, porém necessita de infraestrutura adequada para dar apoio às 

atividades. O local necessita também de diversas atividades e destinos conectados para que o usuário tenha uma 

relação entre as atividades e a paisagem. ESPAÇO SEGURO: O espaço deve ser seguro para as pessoas. O 

grande fluxo de veículos torna o espaço urbano perigoso, principalmente se lhe falta infraestrutura, como 

pavimentação adequada ou sinalização. A falta ou ausência de iluminação durante a noite tende a deixar o espaço 

menos seguro. Segundo Jane Jacobs, deve-se considerar a importância dos „olhos da rua‟, onde desconhecidos 

consciente ou inconscientemente, utilizam o espaço público e/ou costumam contemplá-los, exercendo uma 

vigilância natural sobre o que ali acontece. Daí a importância do espaço vivo. A instalação de postos de 

policiamento e atendimento médico é uma segurança para a população no espaço comum. ESPAÇO 

SAUDÁVEL: Propor espaços para atividades físicas além de aproximar as pessoas, como por exemplo, uma 

academia ao ar livre, conecta lugares através de ciclovias e ciclofaixas. O planejamento das atividades pode se 

tornar uma mudança da característica urbana da cidade, quem sabe um dia, devido a qualidade e segurança das 

ciclovias as pessoas passem a utilizar mais a bicicleta do que o carro. 

 

RECURSOS: O estudo de fontes renováveis de energia e o consumo consciente dos recursos naturais utilizados 

nos espaços públicos, além de contribuírem para o desenvolvimento sustentável da cidade, servem também como 

exemplo a ser seguido. MOBILIDADE: O tráfego de ciclistas e pedestres utiliza menos recursos e afeta menos o 

meio ambiente do que qualquer outra forma de transporte, por este motivo deve-se ter prioridade. Para longas 

distâncias o transporte público coletivo é a melhor alternativa, e para que essas necessidades sejam corrigidas é 

necessário um plano de mobilidade pública e infraestrutura viária compatível. APROVEITAMENTO: Outras 

maneiras de organização sustentável do espaço público são a iluminação e o aproveitamento de resíduos 

orgânicos. A iluminação pode ser feita através da captação de energia solar e/ou eólica. E o aproveitamento dos 

resíduos sólidos podem auxiliar na compostagem, melhorando a qualidade do solo e adubar a vegetação da área. 

Quadro 4 – Programa de necessidades. Elaborado pelo autor. 
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5.3 DIRETRIZES PROJETUAIS 

 

 A nova proposta busca corrigir a falta de equipamentos e mobiliários urbanos, 

atividades distintas e lazer, mobilidade e infraestrutura, proporcionando qualidade de vida aos 

residentes/utentes e turistas através da infraestrutura com a valorização da paisagem, da 

cultura, das atividades e da economia local, definindo assim diretrizes específicas. 

DIRETRIZES 

 

 Melhorar os acessos e ligações do município por meio de uma Ponte no canal da barra quantificando os 

destinos e potencializando o turismo; 

 Facilitar destinos por meio de Ciclovia em toda a Orla e posteriormente estender a todo o Bairro e Município; 

 Criar abrigos e linhas de ônibus ao longo da Orla; 

 Estabelecer pontos para estacionamentos de ônibus turísticos; 

 Hierarquizar as vias de acordo com a escala humana (aumentar passeio e diminuir espaço de automóveis); 

 Definir estacionamentos junto ao meio-fio da via em trechos descontínuos; 

 Propor passarela contemplativa de apoio à travessia do bote; 

 Facilitar acessos à praia por meio de passarelas, escadas e rampas. 

 

 Definir organização setorial dos usos de modo a evitar conflitos; 

 Manter e restabelecer as dunas ao longo da orla; 

 Captação e tratamento de esgotos com estação de tratamento e tecnologia SISTEG; 

 Barragem dos ventos e apoio ao conforto térmico com arborização no alinhamento das vias; 

 Criar calçadão e ciclovia com percurso sinuoso devido à extensão da área; 

 Inserir mobiliários urbanos como: bancos, lixeiras seletivas, bicicletários e informativos; 

 Ciclovia contínua demarcada com asfalto pintado e largura de 2,50m; 

 Faixas de estacionamentos em piso intertravado permeável; 

 Faixas de tráfego de veículos com largura entre 3m e 6m; 

 Jardins de chuva com filtros para apoio a drenagem e não poluição das areias da praia; 

 Criar áreas verdes plantadas, recuperando a vegetação de restinga e melhorando experiências sensoriais; 

 Inserir postes de iluminação com alturas de 8m e 4,5m com captação de energia eólica e solar; 

 Criar áreas para quiosques sobre deck e área de apoio no subsolo; 

 Renovar postos de salvamento e inserir posto de policiamento integrado; 

 Estabelecer pontos para academias ao ar livre; 

 Criar espaços de contemplação e socialização; 

 Instalar banheiros e duchas; 

 Criar postos para aluguel de bicicletas nas extremidades da orla; 

 Delimitar áreas para esporte na areia da praia; 

 Pontos de encontro e permanência tranqüila e contemplativa; 

 Criar variadas atividades e destinos com Equipamentos de apoio como: Pista de Skate, Espaço multiuso, 

Quadra poliesportiva, Parque infantil, Escola de surfe, Estrutura de apoio à pesca artesanal. 

 

 Propor parceria entre público e privado de modo a manter os espaços limpos e confortáveis para todos; 

 Incentivar o uso comercial nos térreos dos edifícios já existentes ao longo da orla; 

 Criar Observatórios e informativos da Pesca Artesanal com os Botos, Baleias Franca e Surfe; 

 Criar estruturas em deck ao longo do Molhes de modo a alargar o espaço e servir de apoio às atividades de 

Pesca e Contemplação; 

 Inserir espaço de apoio aos pescadores locais e aos turistas no Molhes; 

 Criar área de permanência e contemplação próxima a Pesca Artesanal com os Botos; 

 Renovar pavimentação e tráfego de veículos e pessoas no Molhes. 

 Propor parcerias relacionadas à educação ambiental, educação cultural e atividades físicas com a UDESC, o 

SESC e o IPHAN, para manter a orla ativa durante o ano todo. 

 Propor a criação de um Parque Ambiental na área de dunas ao lado do Hotel Ravena; 

Quadro 5 – Diretrizes projetuais. Elaborado pelo autor. 
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MASTER PLAN

 Foi elaborado um Masterplan (Plano Mestre) para sintetizar as 

ideias e diretrizes propostas neste trabalho.
 A nova proposta busca a harmonia entre o homem e a natureza. 

Para isso, as dunas, típicas de restinga, que separam o calçadão da areia 

da praia serão mantidas e restabelecidas nos pontos em que foram 

retiradas. Entre essas dunas será implantada uma estrutura de madeira 

que servirá de passarelas para acesso à praia e conectará os destinos 

criados ao longo desta orla.
 A orla servirá de palco para diversos usos e atividades, os quais se 

alternam entre caminhadas, corridas, passeios ciclísticos, banhos de mar, 

descanso, convívio, contemplação, leitura, atividades físicas, lazer e etc.
 A área de intervenção foi setorizada para organizar espacialmente 

a proposta, de modo a evitar conflitos entre os usos e atividades. Fazendo 

com que cada parte da urbanização tenha uma particularidade, mas que se 

submeta a um princípio organizativo superior que é a própria praia 

urbanizada.
 O trecho 1 é disposto de espaços para luaus com mobiliários de 

apoio à contemplação da natureza, quiosques com banheiros e a 

remodelação da praça do iró com espaço flexível voltado para realização 

de eventos como o carnaval e moto laguna.
 O trecho 2 é dedicado a esportes na areia da praia, como o 

futevôlei, vôlei de praia, futebol de areia, tênis de praia, entre outros.
 O trecho 3 é direcionado a recreação com parque infantil, 

academia para terceira idade e cancha de bocha.
 O trecho 4 é orientado para a criação do parque ambiental, bem 

como espaços voltados para lazer e descanso, com áreas para 

piqueniques e leituras.
 O trecho 5 é voltado para a prática de esportes radicais, como o 

surfe, stand up, surfe com vela, asa-delta motorizada, para-motor e skate.
 No trecho 6 a pesca artesanal com auxílio dos botos ganha 

destaque, bem como a contemplação da natureza, a travessia com o bote, 

o observatório das baleias francas e a pesca esportiva.

2 
3 

4 

5 
6 

MASTER PLAN

 Para cumprir a função de cada setor a orla necessitará de mobiliários e 
equipamentos de apoio (Apêndice B) que deverão manter unidade e forma. Os 
equipamentos são:

Ÿ Passarelas entre dunas;
Ÿ Espaços para luaus;
Ÿ Quiosques; 
Ÿ Banheiros e duchas;
Ÿ Posto de policiamento;
Ÿ Postos salva-vidas; 
Ÿ Abrigos de ônibus;
Ÿ Estacion amentos;
Ÿ Paradas de ônibus de turismo;
Ÿ Mirantes;

Ponte

Poste de primeiro nível Poste de segundo nível

Captação eólica

Placa fotovoltaica

Lâmpada de led

Ÿ Posto de aluguel de bicicletas;
Ÿ Bicicletários;
Ÿ Bancos e lixeiras;
Ÿ Postes com captação de energia eólica e solar;
Ÿ Passarelas, rampas e escadas de acesso à praia;
Ÿ Pista de skate;
Ÿ Parque infantil;
Ÿ Espaço multiuso;
Ÿ Escola de surfe.

1



Figura 81 - Perspectiva do setor 1

 Para ilustrar as diretrizes projetuais foram elaborados croquis 

abordando os itens indicados no MasterPlan. As representações tem a 

intenção de demonstrar espacialmente ao leitor as propostas presentes 

neste trabalho, e direcionar o Trabalho de Conclusão de Curso II.

 A proposta para a renovação da orla da praia do Mar Grosso tem 

como premissa manter e restabelecer as dunas e áreas de restinga, pois 

são elas que protegerão a orla contra erosão costeira e avanço das dunas 

sobre o calçadão. Além de contribuir no conforto dos usuários criando 

uma barragem dos ventos predominantes e proporcionando sombras. 
 O passeio público será aumentado, permitindo a criação de áreas 

de descanso e convívio. O percurso do passeio e da ciclovia terão um 

novo desenho, criando uma forma mais sinuosa e diminuindo as 

distâncias, devido a grande extensão da orla. Com isso o usuário poderá 

desfrutar da orla como um espaço de lazer e não apenas de passagem. 
 Os acessos à praia serão por meio de passarelas, rampas e escadas 

de madeira sobre as dunas. Essas passarelas criarão variados destinos 

conectados ao longo da orla. Cada destino terá um equipamento 

específico, os quais variam em quiosques, postos de salvamento, posto 

policial, academias ao ar livre, espaço para luau, entre outros. 

Figura 84 - Recorte esquemático da área em estudo

 Foi proposto um recorte espacial na área de estudo 

para elaboração do anteprojeto que será representado no 

Trabalho de Conclusão de Curso II. A escolha deste 

recorte da intervenção se justifica pela relevância que este 

trecho dispõe e pela necessidade de qualificação na 

infraestrutura relacionada a paisagem natural. Além de ser 

o trecho que ainda não obteve nenhuma intervenção.
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Figura 82 - Corte esquemático para o Molhes

Pesca artesanal 
com auxílio 
dos botos

Surfe

Vento predominante

Avenida          Calçadão                                   Dunas                               Praia

Figura 78 - Estratégia de contenção dos ventos

Ÿ Percurso reto

Ÿ Percurso sinuoso

Ÿ Percurso sinuoso 
com pontos de 
encontro

Ÿ Percurso sinuoso 
com pontos de 
encontro conectados

Figura 79 - Esquema projetual de percurso e destinos conectados

Figura 80 - Passarelas entre dunas e de acesso à praia

Figura 77 - Corte esquemático para Avenida Rio Grande do Sul

 Para hierarquização do trajeto para o Molhes será proposto o 
alargamento com uma nova estrutura, esta estrutura servirá de passeio, 
ciclovia, contemplação e pesca. Para apoio a pesca artesanal com auxílio 
dos botos será criada uma escadaria que servirá como ‘arquibancada’ para 
contemplação da atividade. 

Figura 83 - Estrutura ao longo do Molhes

Figura 76 - Passarela contemplativa de apoio à travessia do bote

Figura 75 - Perspectiva de um trecho da orla
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Entrevista aplicada 

 

Entrevista 

 

Local da Orla:_______________     Data:         /        /2016. 

Turno:_____________________ 

 

Nome:_________________________________________________________Idade:_______ 

 

Cidade:_________________________Bairro:_________________________Turista:_______ 

 

 

1. Há quanto tempo você utiliza a orla do mar grosso? 

2. Qual sua opinião em relação a orla do mar grosso? 

3. Por qual motivo você vem para orla do mar grosso? 

4. Quais problemas você acha que este espaço tem? 

5. Que tipo de melhorias você sugere pra orla? 

6. De 0 à 10, qual a importância do Bairro Mar Grosso em relação ao município? 

 

Quadro 6 – Entrevista. Elaborado pelo autor. 



APÊNDICE B - Mobiliários e Equipamentos de apoio:
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Banco Lixeira seletiva

Duchas

Placa informativa

Abrigo de ônibus Posto Bicicletário Abrigo para pesca

Bicicletário

Quiosque

Estação de academia ao ar livre

Posto Salva-vidas

Poste de primeiro e segundo nível Poste de segundo nível
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Projetos Pesquisados que se relacionam com as ideias e diretrizes deste trabalho: 

 

Figura 75 – Glenelg Foreshore Playspace, Glenelg SA, Austrália, 2016. Fonte: http://migre.me/vvSi3.  

 

Figura 76 – Projeto Glenelg Parque Mar, Saulkrasti, Letónia, 2014. Fonte: http://migre.me/vvT0i.  
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Figura 77 – Sugar Beach, Canadá, 2010. Fonte: http://migre.me/vvT6h. 

  

Figura 78 – A ponte infinito, Aarhus, Dinamarca, 2015. Fonte: http://migre.me/vvTdH. 
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Figura 79 – Porto de Tel Aviv, Israel, 2008. Fonte: http://migre.me/vvTjH. 

 

Figura 80 – Porto de Tel Aviv, Israel, 2008. Fonte: http://migre.me/vvTjH. 
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Figura 81 – Passeio Marítimo em Aker Brygge, Noruega, 2015. Fonte: http://migre.me/vvTr3. 

 

Figura 82 – Passeio Marítimo em Aker Brygge, Noruega, 2015. Fonte: http://migre.me/vvTr3. 

 

 


