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 O deck principal e liga às passarelas de acesso, 
admitindo vários níveis, acessíveis por rampas e escadas. 
	 Este	 deck	 além	 de	 gerar	 acesso	 às	 edificações	
principais do programa, cria um passeio pela borda 
do canal, além de abrigar zonas de estar, bem como 
a	 praça	 para	 instalação	 temporária	 de	 food-trucks	 e	
também	 para	 a	 zona	 destinada	 à	 educação	 ambiental. 
 Também se liga ao mirante, por sobre as dunas 
existentes,	 na	 sua	 porção	 mais	 elevada.	 Este	 mesmo	
percurso	 permite	 conexão	 acessível	 à	 praia	 logo	 abaixo. 
Apoia-se	 em	 toda	 a	 sua	 extensão	 sobre	 uma	 estrutura	
de	 pilares	 dispostos	 regularmente,	 formando	
uma malha de apoio para esse elemento e para as 
edificações	 implantadas	 em	 continuidade	 ao	 mesmo. 

Na	presente	proposta	foram	desenvolvidas	três	edificações	principais	locadas	sobre	a	estrutura	
em	palafita,	contíguas	ao	deck.	São	elas	a	lancheria	e	cafeteria	para	receber	cem	pessoas,	o	
restaurante também capacitado para receber o mesmo número de usuários e a loja de souvenirs. 
Além	destas,	há	outras	duas	estruturas	construídas	que	são	o	salão	dos	vagoneteiros	e	a	guarderia	
para esportes náuticos, totalizando aproximadamente 900 metros de área construída.

	 O	 deck	 e	 demais	 passarelas	 cobrem	 uma	 área	 expressiva	 dentre	 as	 intervenções	 do	 projeto. 
	 A	 proposta	 leva	 em	 conta	 a	 elevação	 destes	 passeios,	 contando	 com	 uma	
estrutura em sua maior parte modulada, constituída de postes de eucalipto autoclavado. 
Essa	modulação	se	repete	e	ganha	reforços	sob	os	pontos	onde	as	cargas	das	edificações	são	descarregadas,	por	
precaução	contra	a	ação	da	água	em	eventos	climáticos	extremos,	ainda	que	contemos	com	a	proteção	que	a	
extensão	das	pedras	dos	molhes	proporciona.

	 Há	 também	 variação	 nas	 alturas	 destes	 pilares,	 pois	 não	 só	 o	 deck	 e	 as	 passarelas	 têm	 alturas	
finais	 diferentes,	 bem	 como	 as	 próprias	 edificações	 apresentam	 diferenças	 nos	 seus	 níveis	 de	 piso. 
	 Sobre	os	topos	dos	pilares,	são	distribuídas	vigas	de	madeira	autoclavada,	cuja	função	é	sustentar	a	malha	
de	vigas	menores,	cuja	frequência	é	de	aproximadamente	60cm	eixo,	vigas	onde	são	fixadas	as	réguas	do	deck. 
	 Em	toda	a	sua	extensão,	há	a	instalação	de	guarda-corpos	para	prover	esse	equipamento	de	segurança	
aos usuários.
 

Em	 relação	 à	 materialidade	 dos	 primeiros	 três	 edifícios,	 são	 propostos	 pilares	 e	 vigas	 de	 MLC	
(madeira	 laminada	 colada),	 pilares	 estes	 apoiados	 sobre	 a	 própria	 estruturação	 do	 deck,	 que	
está	 contíguo	 a	 estes	 prédios.	 As	 vigas	 curvas	 de	 cobertura	 garantem	 resistência	 à	 dinâmica	
dos	 ventos	 e	 evocam	 as	 variadas	 formas	 naturais	 onduladas	 e	 convexas	 encontradas	 no	 local. 
 
O	fechamento	destas	edificações	se	dá	com	ripados	verticais,	com	aparência	natural,	devidamente	isolados	
termo	acusticamente.	Estes	evocam	a	aparência	dos	quebra-ventos,	mas	aqui	dispostos	de	maneira	regular.	
As	amplas	aberturas	para	o	canal,	para	os	molhes	e	para	as	dunas	da	praia,	são	com	portas	de	correr,	ou	
com	vidros	fixos,	dependendo	da	orientação	solar,	para	gerar	melhor	eficiência	energética	das	edificações. 
 
Prevê-se	 ventilação	 cruzada,	 provida	 por	 janelas	 instaladas	 em	 altura	 superior	 à	 das	 portas	 de	 correr	
para	 que	 possa	 ocorrer	 mesmo	 em	 condições	 em	 que	 as	 estas	 últimas	 precisem	 estar	 fechadas. 
 
As	outras	construções	poderão	acompanhar	essas	características	para	que	todas	componham	um	conjunto	
arquitetônico de mesma linguagem.
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Lancheria 
01.	Salão	lancheria	/	A=221,03m² 
02.	Cozinha	/	A=42,37m² 
03.	Lavatórios	lancheria	/	A=10,24m² 
04.	WC	Masc.	lancheria	/	A=3,27m² 
05.	WC	Fem.	lancheria	/	A=3,27m² 
06.	Depósito/área	de	serviço	/	A=9,50m² 
07.	Lavatórios	praça	de	alimentação	/	A=5,05m² 
08.	WC	Masc.	praça	de	alimentação	/	A=16,83m² 
09.	WC	Fem.	praça	de	alimentação	/	A=19,11m²

Restaurante 
01.	Salão	/	A	=	272,77m² 
02.	Cozinha	/	A	=	24,86m² 
03.	Praça	garçons	/	A	=	9,39m² 
04.	Câmaras	frias	/	A	=	6,44m² 
05.	Lavatório	1	/	A	=	4,33m² 
06.	Wc	Masc.	1	/	A	=	3,76m² 
07.	Wc	Fem.	1	/	A	=	3,97m² 
08.	Depósito	/	A	=	3,70m² 
09.	Lavatório	2	/	A	=	1,52m² 
10.	WC	Masc.	2	/	A	=	2,21m² 
11.	WC	Fem.	2	/	A	=	2,39m²

Loja de souvenires 
01.	Salão	/	A=35,83m² 
02.	Caixa/Atendimento	/	A=12,40m² 
03.	Depósito	/	A=2,76m² 
04.	WC	PCD	/	A=3,19m²

estrutura do deck


