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ENTORNO

Localizado na Av. Emancipação, a principal do centro da cidade, 
o lote de morfologia plana possui vegetação de grande porte, 
árvores do �po Figueira, em três pontos isolados. 

O entorno é de grande movimento principalmente aos finais 
de semana com fluxo de pessoas nos shoppings e sorveterias.

Os vizinhos imediatos caracterizam-se de baixa altura, sendo 
os laterais comerciais e ao fundo residenciais. O acesso é fácil 
tanto para pedestres como veículos, há também pontos de 
ônibus nas proximidades.

VISUAL A- Vista superior da cidade com destaque 
as distâncias entre o mar e o município vizinho.

Fonte : Google Earth.

VISUAL 1 - Vista diagonal  a par�r da Av. Emanci-
pação  em direção ao Hotel Bira Mar.

Fonte : Foto re�rada in loco.
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O litoral norte gaúcho é bastante u�lizado como des�no 
de férias, turismo e lazer por moradores de todo o estado, 
principalmente no período de novembro à abril.

Entretanto, moradores e veranistas que buscam a�vidades 
para diversão além da praia encontram dificuldades, pois 
os locais existentes são muito limitados ou precários e não 
atendem a demanda e expecta�va do público.

Entre as cidades litorâneas, destaca-se Tramandaí, conhe-
cida como a Capital das Praias, possui uma independência 
financeira e vida própria durante o ano todo. 
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OBJETIVO

Buscando suprir as necessidades relatadas ao decorrer da pesquisa desenvolvo 
um Complexo Urbano de Lazer e Artes  que tem por obje�vo renovar o conceito 
de entretenimento na cidade para maior sa�sfação  e atração do público local e tu-
rís�co.
As referências para sua concepção, são as a�vidades e locais presentes nas Capi-
tais e  grandes cidades que ainda não foram inseridas no litoral norte.
Além disso, é necessário uma rea�vação do centro neste nicho, pois inúmeros 
locais de entretenimento e lazer foram fechados ou subs�tuídos por estabeleci-
mentos de funcionamento em horário comercial, o que desenvolveu a escassez de 
pessoas principalmente  durante o período noturno.

CONCEITO

C u

l tLocais de lazer e 
estar urbano, in-
corporando o pú-
b l i c o - p r i v a d o 
possibilitando uma integra-
ção social na comunidade.

Criar a rea�vação do centro 
da cidade  em todos os 
turnos, englobando diversas 
a�vidades e ser-
viços para varia-
dos públicos. 

Unir e desenvolver referên-
cias de a�vidades e locais pre-
sentes em capitais e grandes 

cidades mas  
que faltam no 
litoral norte.

Trazer oficinas 
e aulas volta-
das para o   
d e s e nvo l v i -

mento de cultura e artes 
em toda a região. 


