
“ANDAVA DE SKATE NO LOCAL. ISSO NA DÉCADA DE 
90, DESDE ENTÃO O PRÉDIO NUNCA TEVE UTILIDADE”

“como sou professor de educação física, um 
centro de lazer, com pista de skate, cama 
elástica, equipamentos de escalada, isso 

poderia ser na garagem”

projeto

 O projeto existente na prefeitura (datado de 1993) consiste em dois blocos, o Caravelas Praia Shopping e um hotel que 
sequer chegou a ser construído. Atualmente há um processo judicial dos investidores contra a construtora, uma vez que esta 
não entregou os dois blocos conforme especificado em projeto.
 A edificação não apresenta uma arquitetura peculiar ou com grande apelo estético, porém buscou-se analisar os 
pontos positivos do edifício ao realizar a intervenção arquitetônica. A postura projetual adotada foi de manter boa parte dos 
elementos existentes. Suas paredes de tijolos surradas e o concreto aparente marcado pela ação do tempo foram mantidos. 
As novas intervenções foram feitas com materiais bem distintos e com cores contrastantes, isso com o intuito de ressaltar 
a “reexistência” desta edificação e estimular debates sobre o reaproveitamento de edificações e “vazios” urbanos.
 Ao estudar o projeto original dois pontos positivos foram observados e explorados:
 - O primeiro trata-se dos vãos internos, que permitem a entrada de luz para todos os pavimentos e uma integração 
vertical entre as diferentes cotas. Esses vãos foram explorados e reforçados com a colocação de redes e vidros em 
determinados trechos. 
 - O segundo ponto foi a passarela de ligação que cenectaria os dois blocos (Shopping e Hotel). Este conceito de 
conexão entre os blocos foi uma das diretrizes arquitetônicas que nortearam os esboços do projeto. Coloridas e largas, essas 
passarelas além de conectar o novo com o antigo podem ser utilizadas para desfiles.
 Como o projeto orginal consistia em um Shopping  sua configuração é bastanrte voltada para o interior, as janelas são 
estreitas e há pouca conexão com a rua. Foram criadas vitrines que se voltam para as duas ruas que cercam a edificação no 
intuito de aumentar a integração entre o exterior e o interior. Adotou-se também a criação de uma praça coberta na Cota 0 
do Bloco 01, extendendo o limite da rua para dentro da edificação.
 Os elementos removidos da edificação existente foram: as esquadrias, substituídas por novas; os guarda-corpos; os 
sanitários (que possuiam dimensões pequenas e em desacordo com a norma vigente) e a cobertura, que foi substituída por 
uma nova estrutura que integra e une os dois blocos, o novo e o antigo.
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Vista da Servidão Paraíso dos Ingleses - Revitalizada para abrigar 
transito compartilhado entre pedrestres e veículos, tornando-a 
mais quali�cada e agradável ao pedestre
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“lembro de observar pela janela do ônibus e 
estranhar esse prédio fantasma na rua 
principal do bairro. ficava imaginando como 
era este prédio no passado e o porquê dele 
estar nas condições em que esta hoje, 

completamente abandonado”
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 Optou-se por materiais distintos 
e contrastante dos existentes no Bloco 
01, para deixar em evidência a 
intervenção realizada. 
 

planta baixa cota 9.15
ESCALA 1:350

escolha de materiais

Placas Fotovoltaicas

Considerando:

Fabricação

Montagem

Manutenção

Descarte

Painel Wall

Pouco volume
Montagem rápida

Racionalização (malha)
Obra seca

Pode ser desmontado e reutilizado
 

Estrutura de aço

Pode ser reciclado inúmeras vezes
Racionalização (malha)

Obra seca
Pouco desperdício

 

Placa 
Cimentícia

Pouco volume
Montagem rápida

Racionalização (malha)
Obra seca

Pode ser desmontado e reutilizado
 

Proveniente de reciclagem
Não é tóxico

Autodegradável
 

Fibra de PET

Bloco 02

Bloco 01

Servidão Paraíso dos Ingleses

Respostas anônimas à questionário feito com moradores e 
ex-moradores do bairro de Ingleses

Pergunta: “Possui alguma memória sobre o local?”

“Um cinema com espaço de exposição para 
artistas locais e um café”

“Eu e uns amigos entramos lá uma vez para 
fazer fotos da nossa banda. o segurança nos 

enxotou rapidinho”

“Sempre tive a vontade de transformá-lo em um 
espaço cultural, com oficinas de qualificação 
profissional e área de lazer, espaço 
gastronômico e de beleza - salas de 

cabelereiro e estética”

Respostas anônimas à questionário feito com moradores e 
ex-moradores do bairro de Ingleses

Pergunta: “Qual uso que você gostaria que fosse dado para o 
caravelas?”

“Está faltando uma praça com espaço para 
esporte e passeio. Acho que seria um bom uso 
desse espaço. mas algo cultural também seria 
relevante, em que as pessoas vão e expõem sua 
arte, seja qual for. o loCal é muito bem 
posicionado, com grande visibilidade, bem 
aonde vai ter a maior concentração de gente 

olhando”
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