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1.

INTRODUÇÃO

A Associação de Defesa do Meio Ambiente de Antonina - ADEMADAN,
entidade promotora, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná,
entidade patrocinadora conforme Edital nº 01/2015, instituem Concurso de
Ideias de Arquitetura para Revitalização da Praça Feira-Mar, no município de
Antonina/PR.
O presente Concurso tem por objeto a seleção, dentre as propostas
apresentadas, da solução arquitetônica e paisagística mais adequada para a
revitalização da Praça Feira-Mar, com total liberdade de proposição, desde
que obedecidas as indicações e determinações deste Termo de Referência,
do Regulamento do Concurso e do Edital do Concurso e eventuais Anexos.
O presente Termo de Referência busca instruir os participantes do Concurso
de Ideias de Arquitetura para Revitalização da Praça Feira-Mar no que diz
respeito à contextualização histórica, geográfica e conceitual do projeto, bem
como apresentar as diretrizes, características requeridas e abordagens que
deverão ser avaliadas pelos participantes para a elaboração de suas
propostas.
O documento apresenta os anseios da instituição, as diretrizes e
condicionantes de projetos, o programa de necessidades a ser considerado
nas propostas técnicas, e informações em relação à área destinada à
revitalização da Praça Feira-Mar.

2.

HISTÓRICOS

2.1.

Histórico de Antonina/PR

O município de Antonina situa-se no litoral do Paraná, a beira da Baía de
Antonina, distante 80 km de Curitiba. A cidade possuí grande importância
histórica, sendo uma das cidades mais antigas do Estado.
Localizada em uma região estuarina sempre teve sua economia condicionada
à atividade portuária e sua fundação data do Primeiro Ciclo do Ouro no
Brasil, no final do século XVII e início do século XVIII, anterior à exploração

em Minas Gerais. Este enquadramento histórico liga a cidade ao início da
mineração no Brasil e da ocupação do território do Estado do Paraná.
A cidade possui rico acervo arquitetônico luso brasileiro tendo exemplares de
estilo eclético, art-déco e modernistas. Além disto, destacam-se no conjunto
ainda existente da antiga cidade a Capela de Nossa Senhora do Pila, do
século XVIII, as igrejas de São Benedito e de Bom Jesus do Saivá, ambas do
século XIX, a Fonte da Carioca e a Antiga Estação Ferroviária, estas duas
últimas também do século XIX.
A caracterização urbana segue, em sua maioria, o padrão de implantação
dos edifícios erguidos no alinhamento predial e sem recuos laterais, com
pouca presença de vegetação no tecido urbano, ficando estas restritas às
praças. A maioria das edificações é térrea ou com dois pavimentos. As
edificações ecléticas possuem platibanda na cobertura.
A implantação da cidade, ao fundo da Baía de Antonina, cria uma paisagem
privilegiada, sendo emoldurada por morros menores em primeiro plano, pela
Serra do Mar mais ao fundo. A Mata Atlântica e as calmas águas da Baía
complementam o cenário exuberante.
No início do século XX, contemporaneamente à implantação das indústrias
Matarazzo na cidade, o Porto de Antonina chegou a ser o 4° maior porto
exportador do Brasil. O conjunto das Indústrias Matarazzo é também
tombado e tem grande relevância para o acervo da cidade.
Atualmente possui uma população de aproximadamente 18000 habitantes.
Apresenta grau de urbanização de 85% e um índice de desenvolvimento
humano de 0,687. A agricultura, silvicultura, pecuária e pesca têm uma
grande representatividade no município sendo (IPARDES, 2016) atividades
que possuem uma das maiores parcelas da população economicamente
ativa.
Outra atividade econômica de considerável relevância é o turismo, Antonina é
conhecida em todo Estado pelo seu famoso carnaval que conta com bailes
públicos, concursos de fantasias, desfiles de escolas de samba e
apresentação de blocos carnavalescos, chegando a atrair cerca de 35 a 40
mil foliões por dia.

O município possui mais duas grandes festas tradicionais, o Festival de
Inverno que é realizado todo ano no mês de julho pela Universidade Federal
do Paraná e que em 2016 chega a sua 26ª edição e, também a Festa de
Nossa Senhora do Pilar, padroeira de Antonina.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal

O turismo gastronômico atrai todos finais de semana visitantes a cidade que
vêm em busca de pratos tradicionais como o Barreado.
A cidade é detentora de um grande patrimônio cultural e natural, Antonina foi
tombada como patrimônio histórico nacional pelo IPHAN no início deste ano,
a área tombada materializa os processos de ocupação territorial no Sul do
Brasil, particularmente no Paraná, e está diretamente ligada ao primeiro ciclo
de exploração do ouro no país, a extensão do tombamento compreende o
centro histórico da cidade e o complexo das Indústrias Reunidas Francisco
Matarazzo (IRFM). A cultura caiçara expressa em sua culinária e
manifestações culturais como fandango também faz parte deste patrimônio.
Situada em meio ao maior remanescente contínuo de Floresta Atlântica, que
representa o segundo bioma mais importante do Brasil, grande parte do seu

território encontra-se dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) de
Guaraqueçaba, unidade de conservação criada em 1985 com objetivo de
conservar estes ecossistemas.

Fonte: www.portalantonina.com

A Orla da Baía, onde se insere a Praça Feira-Mar, possui grande importância
na composição do conjunto tombado pelo IPHAN. Dentre as mais
importantes diretrizes de tombamento impostas pelo IPHAN, pode-se
mencionar:


Preservação do traçado urbano e a situação atual quanto ao
parcelamento do solo;



Deverão ser evitados desmembramentos e remembramentos de lotes,
salvo quando feitos para restaurar características originais da malha
urbana;



A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Igreja de Bom Jesus do
Saivá, Igreja de São Benedito, a Antiga Estação Ferroviária, não
poderão ter sua visibilidade obstruída por construções permanentes;



As edificações que se encontram dentro da área tombada serão
classificadas de acordo com grau de interesse de preservação para
definição dos critérios de intervenção;



As intervenções propostas devem recuperar os imóveis existentes,
adaptando-os aos novos usos propostos, mas de forma que essas
adaptações não prejudiquem sua leitura nem destruam seus
elementos de valor;



Novas inserções serão baseadas pelas “faces de quadra”, ou seja,
terão como condicionantes as edificações vizinhas (de maior interesse
de preservação) ao lote para o qual está sendo proposta e que
balizarão seu projeto. Este deverá estar em harmonia com o conjunto
no qual está inserido em suas características volumétricas e de
acabamento, devendo dialogar com os imóveis do entorno e não
competir com eles;



O gabarito predominante no setor deverá ser respeitado e utilizado
como parâmetro para as novas construções (02 pavimentos);



As novas edificações deverão ser implantadas no alinhamento predial
para não comprometer a harmonia do conjunto;



As Praças Carlos Cavalcanti (Estação), Coronel Macedo (Matriz),
Romildo Gonçalves Pereira (Praça Feira-Mar, Antigo Cais do Porto) e
a Fonte da Carioca deverão ser preservadas como áreas públicas e
espaços verdes não devendo ser obstruídas por construções de
caráter permanente;



Na orla da baía de Antonina não será permitida a execução de aterros
ou construções que obstruam a visibilidade da baía e do Centro
Histórico.

2.2.

Histórico da ADEMADAN

A Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de
Antonina, ADEMADAN, é uma ONG de Utilidade Pública que tem por objetivo
desenvolver projetos que promovam o desenvolvimento socioeconômico
numa base solidária, criativa, integrada com o clima, o solo e os

ecossistemas regionais do Bioma da Floresta Atlântica, litoral norte do
Paraná, em Antonina, região onde a ADEMADAN atua desde sua criação, em
1997.
A ADEMADAN tem desenvolvido projetos que contribuem na construção de
uma identidade contemporânea para Antonina valorizando seus recursos
naturais abundantes, uma vez que o município integra a APA de
Guaraqueçaba, uma Unidade de Conservação onde existe a maior porção de
floresta contínua da remanescente Floresta Atlântica de todo o Brasil.
Nesta perspectiva a ONG atuou na área portuária estimulando a implantação
de Sistemas de Gestão Ambiental com soluções biotecnológicas, como o
tratamento de esgoto por zona de raízes, captação da água da chuva, entre
outras alternativas ecológicas, caracterizando as instalações portuárias como
um Ecoporto.
Sua sede integra a restauração do Patrimônio Histórico com soluções da
bioarquitetura como implantação de telhado verde e utilização de tijolos de
solo cimento para o conforto térmico. O tratamento de esgoto por
evapotranspiração, a captação da água da chuva para sanitários e instalação
de painéis fotovoltaicos são os próximos projetos para caracterizar a sede da
ONG como uma EcoSede.
Na área rural a ADEMADAN atua na recuperação de Florestas com
patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental,
instalando Sistemas Agroflorestais em propriedades da agricultura familiar e
Educação Ambiental integrando escolas urbanas e rurais de Antonina e
Curitiba.
A fim de desenvolver a agricultura de baixa emissão de carbono integrada
com o clima e o solo do litoral, a ADEMADAN investe em projetos de
gastronomia para estimular o consumo de produtos não convencionais que
são adaptados ao clima e ao solo local, portanto exige baixos investimentos
para produzi-los; é o projeto EcoConsumidor, que tem apoio da Terminais
Portuários da Ponta do Félix (porto de Antonina).
Os projetos que a ADEMADAN desenvolve geram conhecimento que são
publicados por sua própria editora. Por meio destes projetos, desde 1997 a

ADEMADAN tece uma grande rede de parcerias que integra a iniciativa
privada, órgãos públicos, instituições acadêmicas nacionais e internacionais e
o terceiro setor.

Fonte: Acervo ADEMADAN

2.3.

Histórico da Praça Feira-Mar

A maior Praça da cidade no tempo do Império, junto ao Caís, mudou a
denominação de Rua do Caís e Aterro para o de Praça Rio Branco.
No Final do Século XIX ao início do Século XX, foi estacionamento de
Carroções vindos do interior do Paraná (Prudentópolis e Guarapuava),
desciam a sinuosa Estrada da Graciosa.
Estes carroções, traziam erva mate que era exportada através do Porto de
Antonina, especialmente para a Argentina e Uruguai.
Foi também, a antiga sede da Rede de Viação Paraná – Santa Catarina S/A,
local onde existia um terminal de cargas de exportação e importação. De
1920 a 1942 o movimento de cargas era intenso devido ao apego do Porto de
Antonina

A primeira Feira – Mar da cidade foi instalada nesta Praça em 1969, por
iniciativa do Prefeito Romildo Gonçalves Pereira, que procurou sensibilizar os
homens públicos da época, expondo todas as viabilidades econômicas do
Município.
A antiga Praça Rio Branco teve seu nome substituído em homenagem ao
Prefeito Dr. Romildo que muito colaborou para a melhoria do Logradouro.
Atualmente o local foi transformado em aprazível logradouro público, onde se
pode sentir a brisa do mar e observar a bucólica Antonina
Possui um monumento de concreto no centro, construído em 1995 na gestão
do prefeito Ironaldo Pereira de Deus, em homenagem à comunidade
evangélica, de autoria da escultora Ligia Borba. O monumento representa um
barco náufrago na praia e possuía uma bíblia de mármore que foi furtada.
Mas a proposta da escultura não agradou a todos, então outro monumento foi
construído, um altar com uma bíblia situado na extremidade da praça.
Também havia um bonito relógio do sol nas redondezas da praça, que foi
retirado por motivo desconhecido. Durante o fim de semana, a circulação de
turistas aumenta para conhecer a baía com os passeios de barco ou apenas
um passeio pelo trapiche para conhecer a loja de produtos naturais e
artesanais. Outra atividade que movimenta bastante o local é o evento de
passeio de caiaque, stand up e canoa a remo realizado uma vez por mês.

Fonte: arquivo histórico municipal / Lais Pinheiro

3.

OBJETIVOS DO CONCURSO DE IDEIAS

3.1.

Praça Feira-Mar - Detalhamento conceitual

A Revitalização da Praça Feira-Mar está sendo proposta com o objetivo de
apresentar à comunidade de Antonina/PR e região uma nova forma de
fruição do espaço público, privilegiando soluções alternativas de projetos,
materiais e métodos construtivos com base em soluções socialmente justas,
economicamente viáveis e ecologicamente corretas. As propostas devem
estar em harmonia com o Patrimônio Histórico rico ao longo da praça, e com
a Baía de Antonina, que representa a riqueza e a beleza da natureza local,
valorizando e dialogando com todos esses elementos de valor patrimonial,
material e imaterial.

As propostas devem considerar soluções dentro dos princípios da
Sustentabilidade e de Infraestrutura Verde Urbana, fortalecendo o convívio na
comunidade, fortalecendo o turismo e geração de renda local.

3.2.

Objetivo Geral

O projeto de revitalização da Praça Feira-Mar será realizado mediante
Concurso Público de Ideias de Projeto de Arquitetura. Uma banca julgadora,
composta por Arquitetos e Urbanistas representando: o IPHAN (Instituto de
Patrimônio

Histórico

e

Artístico

Nacional),

Prefeitura

Municipal

de

Antonina/PR, Sindarq/PR (Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Paraná),
CAU/PR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná), Universidade
Federal do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e o
Master Ecopolis da Universidade de Ferrara (Itália), irá selecionar o melhor
projeto. Serão premiados ainda os projetos classificados em segundo e
terceiro lugar, e poderão ser laureados com menções honrosas, tantos
projetos quantos a Banca Julgadora determinar.
A ADEMADAN, por meio desse concurso, busca valorizar o conceito de que
projetos de edifícios e espaços públicos devem ser fruto de Concursos
Públicos de Ideias e Projetos, com ampla participação dos profissionais
arquitetos e urbanistas, como ocorre em muitos países do mundo, em que
projetos de edifícios públicos só podem ser contratados mediante Concurso.
Este Concurso procura criar oportunidades para avanço no debate, na
pesquisa e na prática da arquitetura e da engenharia, e fomentar a
emergência de novos conceitos e soluções em conformidade com questões
envolvendo a sustentabilidade, e o resgate de saberes e processos
tradicionais de construção em um sítio de grande valor patrimonial para o
Estado do Paraná.
A defesa do patrimônio ambiental e histórico sempre foi a bandeira levantada
pela ADEMADAN, e esse Concurso de Ideias permitirá o debate sobre a
inserção de Antonina como centro de referência cultural e turística da região
litorânea do Paraná, propiciando o desenvolvimento de um espaço público de
relevante importância para a comunidade local, assim como para a paisagem

natural e construída, resultando em melhores qualidades espaciais para
abrigar todas as suas atividades e tornando Antonina referência de cidade
biofílica e de cidades para pessoas.

4.

INSERÇÃO URBANA DA PRAÇA FEIRA-MAR

A praça está localizada às margens da Baía de Antonina, no antigo Cais do
Porto. A poligonal da praça está delimitada à sudeste pela Baía de Antonina
– para a qual ergue-se um peitoril do tipo balaustrada; à nordeste pela Rua
Coronel Marcalo – que se estende pelo trapiche adentrando a baía – e
através da qual conecta-se ao Mercado Municipal de Antonina; à noroeste
pela Rua Antônio Prado – face onde se encontram amostras de casas
históricas e algumas contemporâneas sem valor histórico; e finalmente à
sudoeste pela Rua Marquês do Herval. Continuando por esta rua, a poucos
metros da praça, encontram-se as ruínas do Armazém Macedo, antigo
depósito de erva-mate construído em pedra com cerca de 300 anos.
Atualmente a praça tem função de esportes, lazer, descanso e contemplação
da baía. Dado seu posicionamento estratégico, ocupando quase todo o fronte
mar da orla do antigo cais do porto e vizinho ao Mercado Municipal, é local de
passagem ou visitação de praticamente todos os turistas que vão à Antonina.
No que diz respeito à dotação de elementos paisagísticos, equipamentos e
mobiliários, a Praça conta com áreas verdes com árvores de médio e grande
porte, postes e iluminação, dois monumentos, lixeiras, bancos, quadra
poliesportiva, academia a céu aberto, dois quiosques e pavimentação em
paralelepípedos.
LIMITES URBANÍSTICOS:








Rua Marquês do Herval
Rua Sete de Setembro
Rua Antônio Prado
Rua Benedito Silva
Rua Dr. Rebouças
Rua Cel. Marcalo
Rua João Viana

EDIFICAÇÕES E RUÍNAS QUE LIMITAM A PRAÇA:

Antigo Armazém de erva-mate / Ruínas do Macedo

Ruínas atualmente anexadas ao Hotel Camboa

Casas de morada

Fachada Antiga de casa de morada

Atual pousada da ASPP / antiga casa de morada

Ruínas anexadas à atual pousada ASPP / antiga casa de morada

Loja de matérias de construção / antigo armazém de madeira

Restaurante Caçarola do Joca / antiga casa de morada

Loja de matérias de construção / antigo armazém de sal

Mercado Municipal

Trapiche

Fachada de antigo comércio

Fachada de antigo comércio

5.

DIRETRIZES DO PROJETO

5.1.

Diretrizes Gerais

5.1.1.

Realizar a implantação urbanística que favoreça a integração da

praça com os demais equipamentos urbanos, por meio da valorização dos
espaços e edifícios públicos e usos compartilhados, resultando numa
revitalização urbanística capaz de colaborar com a qualificação do seu
entorno.
5.1.2.

Considerar a integração dos percursos de pedestres e veículos com

o projeto de revitalização, estudando opções de alteração de rota para maior
simbiose entre os elementos.
5.1.3.

Atentar para os aspectos naturais da paisagem, além da vegetação

existente, procurando soluções adequadas às especificidades locais.
5.1.4.

Promover qualidades paisagísticas e urbanísticas que fortaleçam a

questão da sustentabilidade e infraestrutura verde urbana e fomentem o
sentimento de pertencimento por parte da população de Antonina.

5.1.5.

Atender às demandas funcionais de Acessibilidade Universal (NBR

9050).
5.1.6.

Adotar soluções inclusivas, de modo a respeitar todos os tipos de

usuários, reconhecendo suas necessidades e diferenças, em especial os
portadores de necessidades especiais.
5.1.7.

Promover espaços que favoreçam a segurança do usuário em todas

as situações de uso cotidiano.
5.1.8.

Adotar soluções projetuais que propiciem facilidade e baixo custo de

limpeza e manutenção.
5.1.9.

Favorecer a flexibilidade dos espaços e integração com os edifícios

de valor patrimonial nos arredores da praça, conforme princípios de
preservação e conservação contidos nas Cartas Patrimoniais.
5.1.10. Atender a princípios da infraestrutura verde urbana, adotando
sistemas de drenagem urbana integrados ao paisagismo existente.
5.1.11. Favorecer tecnologias, serviços e materiais locais, estimulando o
desenvolvimento econômico regional, reduzindo os custos e impactos
ambientais de transportes de longa distância e valorizando os produtos
locais.
5.1.12. Favorecer,

através

do

partido

projetual,

a

inovação

e

experimentação, resultando em soluções de vanguarda e reproduzir as
melhores práticas e saberes acumulados, sempre respeitando os princípios
de preservação do sítio de valor patrimonial.
5.1.13. Especificar materiais sustentáveis e atóxicos.
5.1.14. Propor infraestrutura para reabilitação do espaço público para acolher
atividades ligadas ao turismo, à cultura, ao lazer e a práticas náuticas da
comunidade, como atividades de caiaque e stand up paddle.
5.1.15. Criar soluções as quais se caracterizem pela versatilidade e
flexibilidade; isto é, possibilitar mudanças, adaptações, recomposições,
rearranjos e ampliações ao longo do tempo sem a necessidade de grandes
intervenções.

5.1.16. Visar sobretudo o atendimento aos critérios de sustentabilidade e de
construção de espaços com qualidade ambiental além do prescrito nas
exigências legais, de modo a promover soluções sustentáveis junto à
população, e advogar as vantagens da adoção de tais práticas.
5.1.17. Priorizar a adoção de espécies vegetais nativas e/ou bem adaptadas
ao clima local de Antonina de forma a valorizar a flora local.

5.2.

Diretrizes Específicas

5.2.1.

Integração com o entorno e com a cidade
5.2.1.1. Adaptação à topografia local;
5.2.1.2. Preservação dos exemplares arbóreos de relevância
paisagística e patrimonial;
5.2.1.3.

Valorização

dos

elementos

naturais

no

tratamento

paisagístico;
5.2.1.4. Evitar qualquer forma de cercamento, muros, alambrados,
gradis e guaritas.
5.2.1.5. Evitar modificações das condições físicas do terreno, como a
sua topografia, vegetação de relevância ambiental entre outros.
5.2.1.6. Garantia de áreas permeáveis integradas com sistemas de
drenagem urbana conforme preconiza as premissas de Infraestrutura
Verde Urbana.
5.2.1.7. Paisagismo que utilize apenas e exclusivamente espécies
arbóreas e arbustivas nativas regionais e herbáceas não invasoras.
5.2.2. Partido de projetos arquitetônicos
5.2.2.1. Previsão de espaços de uso comum para integração da
comunidade, podendo ser adotadas novas soluções arquitetônicos
para as edificações existentes, inclusive o Mercado Municipal;
5.2.2.2. Destinação de espaços para compostagem de resíduos
orgânicos provenientes da manutenção da própria praça;

5.2.2.3. Os ambientes internos de edificações devem ser estudados
para atender às necessidades dos usuários, o que exige um estudo
de layout e de disposição de mobiliário e equipamentos urbanos;
5.2.2.4. Além dos aspectos funcionais, os ambientes internos devem
ser agradáveis de se estar, com adequada proporção, ventilação e
iluminação;
5.2.2.5. Privilegiar a integração com a paisagem, de modo a
favorecer as vistas para a praça, para o conjunto arquitetônico
histórico e para as belezas naturais da Baía de Antonina;
5.2.2.6. Evitar qualquer forma de falso testemunho em edificações a
serem propostas. As soluções arquitetônicas devem estar em
harmonia com o conjunto arquitetônico existente, mas devem
destacar sua contemporaneidade.
5.2.3. Iluminação Pública
5.2.3.1. Prever nova disposição de postes de iluminação pública,
assim como outros equipamentos para luminotecnica da praça,
possibilitando cenários de luz para os diversos usos propostas para a
praça.
5.2.3.2. Uso de energia renovável, tais como energia solar
fotovoltaica, eólica, geotérmica ou similares, com possibilidade de se
injetar o excedente na rede pública para iluminação da praça, assim
como demais equipamentos urbanos.
5.2.4. Gestão das águas
5.2.4.1. Captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais de
coberturas para reutilização na irrigação de áreas verdes;
5.2.4.2. Captação e tratamento dos águas pluviais superficiais, dentro
dos princípios de Infraestrutura Verde Urbana.
5.2.5. Eficiência Energética

5.2.5.1. Prever a utilização de fontes alternativas de energia para
alimentação de instalações, sistemas e equipamentos com demanda
compatível ao potencial de geração.
5.2.5.2. Geração local de energia renovável;
5.2.5.3. Adoção de uma arquitetura bioclimática, considerando os
condicionantes do clima local.
5.2.6. Ergonomia
5.2.6.1. No uso e operação dos equipamentos públicos e mobiliário
urbano, observar critérios de ergonomia, conforto, higiene e
segurança e sustentabilidade ambiental.
5.2.6.2. Na manutenção, observar critérios de conservação, limpeza,
facilidade de troca e reposição, economia e durabilidade.
5.2.7. Acessibilidade e mobilidade
5.2.7.1. Previsão de caminhos que privilegiem o pedestre e o ciclista
e contemplem a acessibilidade universal;
5.2.7.2. Previsão de requisitos de acessibilidade, transporte e
sinalização para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
ampliados para além das obrigações legais.
5.2.7.3. A urbanização, os edifícios, seus ambientes e espaços
devem estar de acordo com normas de acessibilidade e de desenho
universal (NBR 9050);
5.2.7.4. Deve-se atender as pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais dentro dos melhores princípios da ergonomia quanto a:
revestimentos e acabamentos em geral (sobretudo dos pisos),
sanitários, escadas, elevadores, rampas, pisos táteis e direcionais.
5.2.7.5. Devem ser previstos paraciclos com respectiva estrutura de
apoio.
5.2.8. Escolha dos materiais

5.2.8.1. A utilização de materiais disponíveis no local, pouco
processados, não tóxicos, potencialmente recicláveis, culturalmente
aceitos, com conteúdo reciclado.
5.2.8.2. Evitar sempre o uso de materiais químicos prejudiciais à
saúde humana ou ao meio ambiente.
5.2.8.3. Conciliar a utilização de novas tecnologias com a opção por
materiais produzidos regionalmente, que façam parte de culturas
construtivas

locais

e

que

se

enquadrem

em

critérios

de

sustentabilidade ambiental, quando for o caso.
5.2.8.4.

Materiais

reaproveitados,

reciclados,

rapidamente

renováveis, regionais, e/ou com selos ambientais.

6.

A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FEIRA-MAR

As soluções de projeto devem visar às melhores condições de uso do espaço
público pela comunidade e turistas. Adotar critérios de arquitetura
bioclimática

e

desenho

urbano

sustentável,

favorecendo

qualidades

ambientais naturais e de ventilação e iluminação, reduzindo as demandas por
energia sempre que possível. Do mesmo modo, deve-se objetivar a redução
dos custos envolvidos de manutenção, favorecendo a durabilidade, a
facilidade de substituição de componentes, materiais e equipamentos
adotados nas soluções técnico-arquitetônicas.

6.1.

Programa de Necessidades do projeto de revitalização

da praça Feira-Mar
O Programa de Necessidades apresenta a relação dos espaços pretendidos
para as principais atividades a serem executados pelos usuários. O
participante deve analisar e propor soluções em conformidade ao programa
de necessidades.
Espera-se que o participante, mediante sua experiência projetual, possa
contribuir para uma reflexão dos espaços requeridos para esta tipologia

arquitetônica e paisagística bastante singular, cuja natureza de uso e
funcionamento tem suas especificidades e diferenças em relação à outras
praças do município.

6.2.

Programa de Atividades Mínimas

Seguem algumas diretrizes para elaboração do projeto de ideias para a
Revitalização da Praça Feira-Mar.
6.2.1.

TRAPICHE

Reforma e reabilitação do trapiche existente, garantindo acessibilidade e
mobilidade para pedestres em toda sua extensão. Ao longo do percurso,
garantir mobiliário urbano como áreas de contemplação da Baía de Antonina,
dotados minimamente de bancos, lixeiras e iluminação. É permitido propor
uma nova edificação para substituir a edificação existente no trapiche, que
deverá ser destinado a atividades turísticas, culturais e de lazer, adotando
princípios de construções sustentáveis e saudáveis. O trapiche deve garantir
infraestrutura para a prática de esportes náuticos.
6.2.2.

PAISAGISMO

Readequação de paisagismo existente de forma a valorizar as espécies de
valor histórico que deverão permanecer. O paisagismo deve garantir
integração com o conjunto arquitetônico de valor patrimonial ao longo da
praça, valorizando a paisagem arquitetônica e natural existente. As áreas
permeáveis devem propiciar tanto locais de permanência e uso por parte de
comunidade e turistas, como locais de plantio de espécies ornamentais
nativas, que garantam períodos de floração ao longo de todo o ano, sejam
atrativas para fauna local e atóxicas para seres humanos, animais
domésticos e fauna local.
Deve-se especificar espécies que fomentem o paisagismo produtivo e
regenerativo, de forma a tornar acessível e educativo esses conceitos
projetuais, sempre em harmonia com o ecossistema local.
6.2.3.

ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E PLAYGORUND

Espaços destinados a prática de esportes, como pistas de skate/skateparks,
paredes de escalada esportiva, academia ao ar livre, pista de caminhada,
devem estar integrados ao projeto da Praça, como espaços multiusos para
outras atividades artísticas, culturais e de lazer quando necessário. Assim,
propõe-se que esses espaços não estejam isolados das demais áreas de
convivência e possam ser utilizados por toda a população, evitando
concentrações de grupos isolados em áreas pontuais.
Espaços de lazer destinados para crianças e adolescentes, incluindo
equipamentos infantis integrados com o projeto paisagístico proposto.
6.2.4.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Readequação de piso existente por piso(s) que atenda(m) a NBR 9050.
Tornar acessível os passeios de pedestres, incluindo pisos táteis. Garantir
vagas para deficientes físicos, além de vagas para ônibus de turismo e
paraciclos ao longo de toda a praça.
6.2.5.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E MOBILIÁRIO URBANO

O Mercado Municipal deverá contemplar áreas para exposições temporárias,
divulgação e comercialização de produtos locais, como artesanato, frutos do
mar e produtos gastronômicos, além de restaurante e bar para atendimento à
comunidade e turistas. Propor espaço com infraestrutura para apresentações
artísticas e culturais.
Demais edificações existentes na área de abrangência deste Concurso
poderão ser suprimidas, garantindo suas atividades atuais em outros locais a
serem propostos (conforme programa de atividades).
O mobiliário urbano deve atender o uso dos moradores e turistas, a fim de
promover espaços de permanência e contemplação da paisagem, com
conforto e segurança.
Todas as intervenções arquitetônicas devem estar em conformidade com as
premissas das Cartas Patrimoniais.
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