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1.0 INTRODUÇÃO
O presente documento destina-se à orientação para um Projeto de
Revitalização da Orla da Praia do Patacho situada no município de Porto de
Pedras-AL, em uma área linear de 800m e 3.633,45m², este projeto tem como
objetivo principal se enquadrar no Programa Bandeira Azul Brasil e consegui
aprovação do programa.
1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO
Este memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar todos os materiais
e serviços, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Define todo o
projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial
descritivo a descrição dos elementos do projeto arquitetônico, com suas
respectivas sequências executivas e especificações.

1.2 DADOS DO PROJETISTA
Nome: Fernanda Santana Gueiros
CPF: 035.740.364-93
Telefone: (82) 9.9608-2040
E-mail: fernandagueirosarquitetura@gmail.com
CAU: 00A1552082

2.0 ARQUITETURA
2.1 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO
Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram
considerados alguns parâmetros indispensáveis:
 A Área linear de 800m está situada em uma área de Proteção Ambiental
(APA) Costa dos Corais, maior unidade costeiro marinha do Brasil,

é definida como uma extensa área de 12 municípios e 02 estados, essa
extensão contemplada está situada na

área central da unidade de

conservação e de espécies ameaçadas de extinção, com um certo nível de
ocupação humana, que garante a proteção e conservação de atributos
bióticos, abióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de
vida da população, as APAs tem como objetivo proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais.
 Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias,
marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar para a Bandeira Azul,
uma série de critérios com foco em gestão ambiental, qualidade da água,
educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e
responsabilidade social devem ser atendidos, mantidos e comprovados
anualmente
O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em
áreas de água doce e marinhas. O Programa desafia as autoridades locais
e os gestores de praia a alcançar altos padrões de qualidade em quatro
temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e
segurança. Ao longo dos anos, a Bandeira Azul tornou-se um rótulo
ecológico altamente respeitado e reconhecido trabalhando para reunir os
setores de turismo e meio ambiente a nível local, regional e internacional.
Salienta-se que os critérios são os requisitos mínimos para atender ao
Programa Bandeira Azul, destacamos alguns critérios do programa:
Placas informativas, áreas protegidas ou sensíveis na praia ou no entorno
imediato, córregos, rios, que deságuem na praia, banheiros (incluindo os
banheiros para portadores de necessidades especiais), estacionamento
(incluindo vagas para deficientes físicos e idosos), bicicletário, pontos de
acesso à praia, incluindo acessibilidade, calçadas, trilhas e/ou passarelas,
barracas de praia, lixeiras recicláveis, entre outros.
• Características do terreno:
Localização do terreno: está em área urbana da cidade, próxima às
residências, com via de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas
industriais e vias de grande tráfego.

• Localização da Infraestrutura: Como se trata de área totalmente urbana, há
alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica. O sistema de esgoto
é inexistente sendo necessário o uso de fossas sépticas.
2.2 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS
Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram
condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:
PROGRAMA DE NECESSIDADES
 Calçada;
 Estacionamento (incluindo vagas para deficientes físicos e idosos);
 Banheiros (incluindo os banheiros para portadores de necessidades
especiais);
 Chuveirão;
 Playground;
 Passarelas (acesso praia);
 Iluminação em Led;
 Barracas (apoio praia);
 06 Parklets (bancos, bicicletário, lixeiras, bicicletário e pergolado).

2.3 PARTIDO ARQUITETÔNICO
A configuração adotada neste projeto com arquitetura contemporânea
rústica natural destacou se pelo seu conforto ambiental, bem como a
funcionalidade que são itens de extrema importância para um projeto de
Arquitetura.
Para a definição do conceito, levou-se em consideração a necessidade do
uso comunitário e turístico, o papel de polo atrativo de pessoas e a valorização
do espaço público e a conservação do Meio Ambiente. Um objeto que tem o
poder de atrair outros elementos para seu raio de magnetismo, influencia os
objetos a orbitarem a sua volta. E é justamente isso que um espaço público deve
proporcionar, deve provocar interesse, ser local de convergência de pessoas,
culturas e convivências. A partir do conceito, o partido arquitetônico tomou forma
através das áreas de convivência e área verde em toda sua extensão e fez uso
da área natural preservada para harmonia e humanização do projeto.

O conforto térmico levando em consideração os materiais utilizados no
mobiliário urbano, além dos aspectos naturais como iluminação e ventilação,
através das condições topográficas do terreno e localidade. Já a funcionalidade,
ambientes bem distribuídos e espaçosos atendendo a um fluxograma visando a
sustentabilidade, mas sem agredir o acabamento e bom gosto. O Projeto
Arquitetônico da Orla do Patacho está de acordo com códigos de Obras, porém
sem sacrificar a estética e funcionalidade.

3.0 PROJETO

3.1 O terreno
O Terreno para implantação do projeto de revitalização tem um formato
irregular, possui uma área total de 31.073,94m² com topografia plana com
coordenadas de latitude sul e longitude oeste são respectivamente 9º11’0,66” e
35º18’3,26”. Propõem se uma pequena área de convívio que será implantada
em harmonia com a área verde existente das restingas (vegetação nativa) e
interligada a passarela suspensa (para proteção da restinga) com uma área
linear de 20m que dará acesso à praia.
As 07 passarelas propostas foram distribuídas aproximadamente a cada
100m na área de intervenção.
A área de convívio contempla duas baterias de banheiros (feminino e
masculino) em containers (det. em projeto), um container com uma área
aproximada de 28m² dividido 04 ambientes para serviços como: educação
ambiental, guarda municipal, bombeiros e apoio. A área de convívio também
contempla um playground para crianças e 03 chuveirões para atender ao público
que vai à praia, além de bancos e lixeiras, todo mobiliário urbano será de
eucalipto tratado, visando uma rusticidade e harmonização com a área proposta.
Todos esses serviços acima citados serão interligados através de uma área de
acesso em piso intertravado na cor amarelo com área aproximada de 122m².

IMAGEM 1 e 2: IMAGEM 3D - A ÁREA DE CONVÍVIO

IMAGEM 3: IMAGEM 3D – BANHEIROS

IMAGEM 4: IMAGEM 3D – CONTAINER SERVIÇOS

IMAGEM 5: IMAGEM 3D – CHUVEIRÕES

IMAGEM 6: IMAGEM 3D – PASSARELA ACESSO PRAIA

IMAGEM 7: IMAGEM 3D – PLAYGROUND

3.2 Estacionamento
Em frente a área de convívio se inicia o estacionamento com uma área
aproximada de 128m² com 31 vagas sendo 06 para incluindo vagas para
deficientes físicos e idosos.

IMAGEM 8: IMAGEM 3D – ESTACIONAMENTO

3.3 Iluminação
Nos containers (banheiros e serviços) serão utilizados eucaliptos em alturas
diferentes para um movimento na iluminação proposta com balizador spot led
embutido solo chão jardim blindado.
Nas passarelas de acesso à praia serão instaladas arandelas intercalando na
cerca em madeira em todo o percurso.

IMAGEM 9: IMAGEM 3D – ILUMINAÇÃO CONTAINERS

IMAGEM 10: IMAGEM 3D – ILUMINAÇÃO PASSARELAS

3.4 Parklets
Os Paklets são áreas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a
fim de criar espaços de lazer e convívio, buscando ambientes mais amigáveis
para pedestres e ciclistas.

IMAGEM 11: IMAGEM 3D – PARKLETS

IMAGEM 12: IMAGEM 3D – PARKLETS

3.5 Calçadas
As calçadas se inicia no início da área de intervenção seguindo ao lado do
estacionamento e logo após segue até o final da área com acesso as passarelas,
parklets e com apoio de bancos e iluminação em todo o percurso.

IMAGEM 13: IMAGEM 3D – CALÇADAS

IMAGEM 14: IMAGEM 3D – CALÇADAS

3.6 Barracas de Praia (apoio)
A proposta para as barracas tem como finalidade um apoio aos barraqueiros
existentes que hoje atuam na praia em condições inadequadas e para um melhor
ordenamento e padronização.

IMAGEM 15: IMAGEM 3D – BARRACAS PRAIA (APOIO)

IMAGEM 16: IMAGEM 3D – BARRACAS PRAIA (APOIO)

