
Ponta do Coral

_Contemplação da Paisagem;

_Recreação e Lazer;

_Eventos Culturais;

_Atividades físicas/esportes

 terrestres e náuticos;

_Conservação de recursos naturais;

_Pesca artesanal;

_Educação ambiental e patrimonial;

_Incentivo à cultura da pesca;

_Cursos;

_Loja de artesanatos.

_Localidade à beira mar;

_Relevo suavemente 

 inclinado de orla marítima;

_Recantos sinuosos junto à orla;

_Rede de caminhos;

_Vegetação rasteira, arbustiva e 

 árvores nativas e exóticas;

_Se apropriar dos desníveis e das 

 interfaces terra/mar com sua 

 localização em relação aos pontos 

 cardeais e ventos periódicos 

 predominantes.

A Ponta do Coral é uma localidade na Beira-Mar 

Norte, região central da Ilha de  Santa Catarina, 

tendo no entorno uma diversidade de estratos da 

população residente, incluindo diferentes classes 

sociais e população tradicional.

O sítio natural apresenta um relevo suavemente 

inclinado com recantos sinuosos característicos de 

orla e uma rede de caminhos em meio à vegetação.

_Portal de entrada, caminhos, trilhas:

Portal para marcar e dar visibilidade à entrada 

principal do Parque, que dá então acesso à 

rede de caminhos com revestimento de piso 

apropriado para pedestres e bicicletas se 

deslocarem e usufruírem do espaço.

_Acesso e equipamentos adequados 

para deficientes físicos:

A acessibilidade aos espaços públicos é 

essencial para garantir o direitos das pessoas 

com necessidades especiais à cidade e ao 

lazer.

_Trapiches com ponta flutuante e decks:

Para o público acessar a orla e desfrutar da 

sensação de estar sobre as águas, ouvir os 

sons e reflexos do movimento do mar e acessar 

embarcações tradicionais, como canoas 

e baleeiras, além de outros equipamentos 

náuticos de lazer e esportes, como stand up 

paddle e  caiaques.

_Paisagismo:

Com flora nativa: Jardins, árvores, 

arbustos, ervas medicinais, orquidário, 

complementando com caminhos 

pergolados, obras de arte e retirada 

gradativa de espécies exóticas até atingir a 

totalidade.

Mobiliário: Bancos, bebedouros, lixeiras 

seletivas, ciclovia, estacionamento de bici-

cletas, vestiário, mirantes, anfiteatro/arena, 

playground, quiosque, equipamentos para 

ginástica, coreto.

_Comunicação visual: 

Placas indicativas e informativas sobre usos 

e funções de equipamentos existentes para 

educação, cuidados ambientais e outras 

questões pertinentes.

_Musealização: 

Delimitação e valorização da área das ruínas.

_Edificações:

Edificação de apoio, Sala administrativa, 

sala multiuso/anfiteatro para reuniões e 

atividades afins, bwc, almoxarifado/depósito.

_Observação de aves com equipamento 

específico (Mirante, trapiches e deck) com 

adequações pertinentes.

_Colônia de pescadores:

_Readequação dos ranchos conforme  

especificações da Superintendência do 

Patrimônio da União (SPU);

_Rampas, Trapiches para acessar 

embarcações;

_Plano de saneamento;

_Rancho Modelo (Centro cultural da pesca).

Outros:

_Acesso restrito de veículos para situações de 

emergência, manutenção e instalações.

_Conexão com a Praça e estacionamento da 

República da Grécia;

Complementos:

Referência: Macedo S. S & Sakata, F. G. 
          Parques Urbanos no Brasil. 
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Programa de necessidades
Projeto de praça pública na Ponta do Coral

Atividades:

Configuração:

Sua opinião, sugestão e 
criticas são importantes 

para o Movimento 
Ponta do Coral 100% Pública.

 Ajude a construir o 
Parque Cultural das 3 Pontas:

Sua opinião, sugestão e 
criticas são importantes 

para o Movimento 
Ponta do Coral 100% Pública.

 Ajude a construir o 
Parque Cultural das 3 Pontas:

pontadocoralpublica@gmail.com
http://parqueculturaldas3pontas.wordpress.com


