
N

0 5 10 20m

CORTE LONGITUDINAL AA

0 5 10 20m

O PARTIDO

12

13

14

15

6

6

17

16

99

7
20

21

18
19

5
5

1

2

5
5

108

7

9
9

11

3

4

66

LEGENDA
1- Sala de espera

2- Embarque/desembarque

3- Hall de entrada

4- Cafeteria

5- Sanitários

6- Sanitários PCD

7- Lixo/serviço

8- Vestiário funcionários

9- Sanitário funcionários

10- Depósito

11- Sala de funcionários

12- Bilheteria

13- Depósito

14- Salão expositivo/comercial

15- Guarda-volumes

16- Sanitários restaurante

17- Salão de refeições

18- Cozinha

19- Lavagem

20- Frigorífico

21- Despensa

A SETORIZAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES
A setorização de embarcações foi pensada uti-

lizando a própria bipartição do edifício para 

organizar e dividir os fluxos conforme uso e 

função. De um lado, há utilização exclusiva 

para as embarcações do terminal. Do outro, 

apenas para circulação e atracagem de embar-

cações de pequeno e médio porte.

O FLUXO DE PEDESTRES
O edifício foi dividido em dois volumes, um 

para atender ao terminal de passageiros e 

outro para atender aos espaços de lazer e 

alimentação. Esta bipartição garantiu que não 

houvesse conflito entre os fluxos de passa-

geiros e visitantes. O espaço vazio resultante 

desta divisão ainda permite que se mantenha 

livre a visual da linha do horizonte a partir 

da Rua General Neto.

OS SISTEMAS
Os sistemas hidrossanitários foram resolvidos 

de maneira que não houvessem sobrecargas nas 

plataformas flutuantes, logo, o reservatório 

principal foi localizado no continente junto 

ao parque, Deste grande reservatório a água é 

distribuida para dois pequenos reservatórios 

localizados acima dos banheiros do terminal e 

do restaurante.

OS EIXOS
Os principais eixos direcionadores da propos-

ta foram o eixo de continuidade da Rua Ge-

neral Neto e a linha da margem do Cais Oeste 

do Porto Velho. Dessa maneira, mantendo-se a 

perpendicularidade e o paralelismo em relação 

a estes eixos obtem-se uma implantação mais 

adequada e ajustada ao entorno. A partir daí, 

realizou-se um pequeno afastamento entre o 

edifício e a linha de margem para que fosse 

possível a atracagem de embarcações de até 

15m de comprimento.
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