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RESUMO
Embarcações de passageiros, destinadas ao uso de esporte e recreio, da
subcategoria Iate Trawler, no Brasil e no mundo, apresentam uma demanda da área
naval com histórico recente. No entanto, há uma grande lacuna quando se refere à
produção científica sobre parâmetros, diretrizes e métodos para fase de elaboração
de arranjos gerais (projetos). Assim sendo, esta pesquisa tem como objetivo geral
analisar os espaços habitáveis e inabitáveis, suas proporcionalidades e seus fluxos
de usuários, os quais devem ser considerados em embarcações de esporte e recreio
de médio porte e categoria IT limitadas em dimensões gerais entre 70” a 90” (pés).
Para tal, apresenta-se a linha histórica e a caracterização técnica das embarcações
Iates Trawlers e os métodos de projetos relacionados ao tema; demonstra-se a
utilização do método de análise de embarcações semelhantes como ferramenta de
produção de diretrizes; propõe-se a análise de quatro agrupamentos de espaços
habitáveis e inabitáveis em função das limitações do objeto; mapeia-se os resultados
das análises das diretrizes e suas interconexões com a proposta de modelo hipotéticodedutivo. Esta pesquisa está fundamentada nos conceitos de projeto, que, segundo
PMI (2008), caracterizam-se por processos empreendidos para se produzir um
produto. Abordam-se as considerações de metodologia de projeto naval, desenvolvida
por Evans (1959) e Larsson e Eliasson (1994); o resgate histórico das embarcações
Iates Trawlers, registradas por Bebbe (2014), Hamilton e Hamilton (2006). A
formatação quantitativa baseia-se nos conceitos de Florio (2002), e a base de dados
para o desenvolvimento de modelo hipotético-dedutivo em Bunge (1997). Com a
compilação dos dados, balizadores de novos projetos, demonstra-se a importância
das diretrizes no auxílio e no controle por parte dos projetistas, sejam arquitetos,
designes ou engenheiros, fomentando a melhoria do processo e a tomada de
decisões.
Palavras-chave: Embarcações de lazer; Iate Trawler; diretrizes; projeto.

ABSTRACT
Project parameters for the elaboration of general arrangements of sport and
recreational craft - 70 "to 90" Trawler Yacht
Passenger ships, intended for sports and recreation, from the subcategory
Trawler Yacht (TY), in Brazil and worldwide, has shown a naval field demand with
recent history. However, there is a big gap when it refers to scientific production on
parameters, guidelines and methods for the elaboration phase of arrangements
(projects). Therefore, this research’s goal is to analyze habitable and inhabitable areas,
its proportions and user flows, which should be considered as ships for sports and
recreation of medium size and category TY with limited dimensions between 70'' and
90'' (feet). For such, it is presented the Trawler Yacht ships’s historic line, its technical
characteristics and related methods; it is demonstrated the use of the analysis method
of similar ships as a parameter production tool; it is proposed the analysis of four
groups of habitable and uninhabitable spaces according to the limitations of the object;
the results of the analysis of the parameters and their interconnections with the
hypothetical-deductive model proposal are mapped. This research is based on project
concepts, which, according to PMI (2008), are characterized by processes undertaken
to produce a product. The considerations of naval design methodology, developed by
Evans (1959) and Larsson and Eliasson (1994) are discussed; the historical review of
TY boats, registered by Bebbe (2014), Hamilton and Hamilton (2006). The quantitative
formatting is based on the concepts of Florio (2002), and the database for the
development of a hypothetical-deductive model in Bunge (1997). Along with the
compilation of the data, new project bidders, the importance of the parameters in the
aid and the control by the designers, whether they are architects, designers or
engineers, are demonstrated, promoting the improvement of the process and the
decision making.
Keywords: Leisure craft; Trawler Yacht; parameters; project.
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1 INTRODUÇÃO

Devido à estruturação econômica recente no país, o setor da indústria naval
apresentou notável crescimento e reestruturação. Segundo Moura (2011):
O crescimento vertiginoso desse segmento é evidenciado na década de 90.
Oriundo da abertura do mercado nacional, no início, esse segmento inserese na avaliação das melhores práticas de processos, produtos e tecnologias
internacionais empregadas no setor náutico mundial e, com isso, várias
adaptações foram implantadas nos fabricantes nacionais que contribuíram
para a evolução do setor e aumento da competitividade dos produtos frente
aos produtos importados. O fruto do trabalho realizado nesse segmento foi o
nascimento de um padrão de qualidade de design e construção reconhecidos
internacionalmente. (MOURA, 2011, p. 2).

Esse crescimento exige mais suporte técnico na produção e nas práticas
projetuais, melhorias relativas à tecnologia, aos materiais e aos processos, a fim de
atender a demanda crescente do setor.
Nesse contexto, esta pesquisa discorre sobre a proporcionalidade e as
definições espaciais de espaços habitáveis e inabitáveis, em embarcações destinadas
ao esporte e ao recreio - lazer - no processo projetual de arquitetura, na concepção
de arranjos gerais. Elenca-se, em função de características específicas, o modelo de
embarcação a motor Iate Trawler (IT).
Especificamente, o objeto de estudo, Iate Trawler, com limite de variação
dimensional de pontal moldado entre 70” – 90” (pés), caracteriza-se por apresentar
em sua concepção espacial grande semelhança a habitações. Essas características
nortearam a escolha do objeto de pesquisa, uma vez que permite uma abordagem de
análise com enfoque em ambientes com funções semelhantes àqueles extensamente
pesquisados com relação a métodos projetuais, análises de desempenho, requisitos
e critérios sob o enfoque da construção civil.
Sendo o objeto uma embarcação destinada ao uso específico de lazer, a
pesquisa direcionada à fase de concepção de projetos introduz-se, inicialmente, a 3
(três) axiomas, como ilustra a Figura 1: embarcações, lazer e projeto.
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Figura 1 - Estrutura macro de áreas afins da pesquisa

Fonte: O autor (2016).

1.1 Embarcações

Dentro do universo complexo das embarcações, há uma gama de classificações
que variam em função de finalidade, de tipologias de navegação, de funcionalidade,
etc. Dentro desse grande universo, este trabalho discorre sob uma tipologia
específica, destinada ao uso recreativo, sendo a que mais se aproxima das
características de uso dos espaços internos com uma residência unifamiliar.
Fonseca (1989) discorre sobre a conceituação geral do termo embarcação e
suas variações:
Embarcação é uma construção feita de madeira, concreto, ferro, aço ou da
combinação desses e outros materiais, que flutua e é destinada a transportar
pela água pessoas ou coisas. Barco tem o mesmo significado, mas usa-se
pouco. Navio, nau, nave, designam, em geral, as embarcações de grande
porte; nau e nave são palavras antiquadas, hoje empregadas apenas no
sentido figurado; vaso de guerra e belonave significam navio de guerra, mas
são também pouco usados.
Em nossa Marinha, o termo embarcação é particularmente usado para
designar qualquer das embarcações pequenas transportáveis a bordo dos
navios, e também as empregadas pelos estabelecimentos navais, ou
particulares, para seus serviços de porto. (FONSECA, 1989, p. 26).

O termo embarcação está além de seus simples usos conceituais, em que há,
frequentemente, imprecisões. Tais conceitos não são sinônimos simples, mas uma
relação estruturalista evidenciada por características em uma relação linear. É
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consenso doutrinal que embarcação é gênero, o qual compreende várias espécies de
estruturas marítimas, que têm em comum o fato de se locomoverem ou flutuarem
sobre as águas. Nesse sentido: “Dizemos que embarcação é o gênero do qual o navio
é uma espécie” (ANJOS, 1992, p. 28). Para Simas:
De fato, sob essa denominação genérica, correspondente à bâtiment de mer,
dos franceses, vessel dos ingleses, fahrzeng dos alemães, embarcación dos
espanhóis, tratamos de qualquer construção que, flutuando, sirva para
transportar por água, pessoas ou coisas. O caiaque, o bote, a canoa, a draga
são embarcações, mas não são navios, reservada como está essa expressão
a grandes embarcações destinadas ao transporte de pessoas ou coisas
(SIMAS, 1938, p. 40, grifos do autor).

Segundo Lazaratos (1969, p. 64, grifos do autor): “Parece que o termo
‘embarcação’ designa uma variedade de estruturas marítimas, enquanto o termo
‘navio’, é limitado para poucas espécies do mesmo gênero.
A Marinha do Brasil com suas normativas nacionais (DPC, 2005) conceitua
embarcações, tais quais:
Qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e as fixas quando
rebocadas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se
locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou
cargas. (BRASIL, 2005a, p. XX)

A base legislativa da Marinha do Brasil, a qual dispõe o artigo 10 do
Regulamento para o Tráfego Marítimo (Decreto nº 87.648 de 24 de setembro de
1982), e o artigo 11 da Lei 2.180 de 5 de fevereiro de 1954, a qual regula o Tribunal
Marítimo, define assim “embarcação”:
Art. 10 – O termo “embarcação”, para efeito deste Regulamento, significa
qualquer construção, capaz de transportar pessoas ou coisas, suscetível de
se locomover na água por meios próprios ou não. (BRASIL, 1982, s/p).
Art. 11 – Considera-se embarcação mercante toda construção utilizada como
meio de transporte por água, e destinada à indústria de navegação, quaisquer
que sejam as suas características e lugar de tráfego. (BRASIL,1954, s/p).

Por caracterizar um universo amplo e multivariável, há prerrogativas
classificatórias apresentadas pelas Normas da Autoridade Marítima do Brasil –
Diretoria de Portos e Costas.
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1.1.1

Classificação de embarcações regulamentada pela Marinha do Brasil

A Diretoria de Portos e Costas do Brasil normatiza as embarcações, empregadas
na navegação de mar aberto, com a NORMAM-01 (BRASIL, 2005a), sendo as
classificações e as descrições as apresentadas a seguir:

a) Tipos de navegação em mar aberto


Longo curso: é a navegação realizada entre portos brasileiros e estrangeiros.



Cabotagem: é a navegação realizada entre portos ou pontos do território
brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores.



Apoio marítimo: é a navegação realizada para o apoio logístico a
embarcações e a instalações em águas territoriais nacionais e na Zona
Econômica Exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de
minerais e hidrocarbonetos.

b) Atividades ou serviço

No Quadro 1 a seguir, são compiladas as características das tipologias de
navegações, as quais são regulamentadas pela Marinha do Brasil, pela Norma da
Autoridade Marítima – NORMAM-01.
Quadro 1 - Tipos de navegação por atividades e serviço
Dragagem
Atividade para remoção de materiais, solo, sedimentos e rochas do
fundo de corpos de água por intermédio de embarcações
denominadas dragas.
Esporte e/ou recreio
Atividades esportivas e de lazer, sem finalidade comercial.
Levantamento
Pesquisa realizada em áreas marítimas, fluviais, lacustres e em
Hidrográfico
canais naturais ou artificiais navegáveis, que tenha como propósito
a obtenção de dados de interesse à navegação aquaviária.
Monitoramento
Atividade que consiste em observar e estudar o meio ambiente, e
ambiental
quando for o caso, realizar amostragem sistemática de ar, solo,
água e biota.
Perfuração
Atividade destinada a perfurar poços que permitam o acesso a
reservatórios de petróleo ou gás natural oriundos do leito e seu
subsolo das águas interiores ou do mar, para a pesquisa ou
exploração.
Pesca
Captura dos seres vivos que tenham nas águas seu meio natural
ou mais frequente de vida.
Pesquisa científica
Conjunto de trabalhos, executados com finalidade puramente
científica, que incluam estudos oceanográficos, linográficos e de
prospecção geofísica, por intermédio de operações de gravação,
filmagem, sondagem e outras.
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Pesquisa sísmica

Produção
Reboque e empurra
Serviço público
Transporte de carga
Transporte
passageiros

de

conjunto de trabalhos realizados por intermédio de ondas sonoras
captadas por cabos sísmicos com o objetivo de se encontrar
reservas de óleo e gás no subsolo marinho;
atividade relacionada com a explotação dos recursos oriundos do
leito e seu subsolo, das águas interiores ou do mar;
atividade destinada ao apoio marítimo a outras embarcações;
atividades exercidas por órgãos públicos (ex. Bombeiros , Polícia
Federal etc);
atividade relacionada ao transporte de materiais, cargas
industrializadas, cargas a granel, líquidas entre outras;
transporte de pessoas que não o comandante e membros da
tripulação.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na NORMAM-01 (BRASIL, 2005a).

c) Propulsão


Com propulsão: seja por sistema motorizado e/ou com uso de velames (uso
de ventos).



Sem propulsão: estruturas fundeadas e/ou que necessitam de suporte de
sistemas externos de movimentação.

d) Tipologias de embarcações

No Quadro 2 a seguir, registram-se as denominações e as principais
características das tipologias de embarcações classificadas pela Marinha do Brasil.
Quadro 2 - Tipologias de embarcações
Denominação

Características

1

Alvarenga

Embarcação de fundo chato destinada ao auxílio na carga e na descarga de
navios fundeados. O mesmo que batelão e barcaça.

2

Anfíbia

Veículo capaz de operar tanto em terra quanto na água com meios próprios.

3

Apoio à Manobra

Embarcação empregada nas atividades de auxílio à movimentação de outras
embarcações.

4

Apoio ao Mergulho

Embarcação empregada no auxílio às atividades de mergulho.

5

Apoio a ROV

Embarcação empregada nas atividades de operação de “Remotely Operated
Vehicle” (ROV).

6

Balsa

Embarcação de fundo chato, com ou sem propulsão própria destinada ao
transporte de cargas ou passageiros.

7

Barcaça

O mesmo que alvarenga e batelão.

8

Batelão

O mesmo que alvarenga e barcaça.

9

Bote

Barco de tamanho curto, sem convés, usado para pequenos serviços de
transporte.

10

Cábrea

Embarcação usada na elevação e na movimentação de carga por meio de
aparelho de força próprio.

11

Caiaque

Pequena embarcação com proa e popa semelhantes, dotada de um pequeno
poço ao meio onde se assenta o remador.
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12

Caique

Pequeno bote a remos, com proa e popa cortadas em painel. Possui três
bancadas, uma central para o remador e outras pequenas na proa e na popa
para passageiros.

13

Canoa

Pequena embarcação a remos de formato afilado, com popa fechada em
painel e não dotada de leme.

14

Carga de Alta
Velocidade (HSC
Carga) - High speed
craft

Embarcação destinada ao transporte de diversos tipos de cargas, capaz de
se deslocar em velocidade superior à obtida por meio da seguinte fórmula:
Vmax ≥ 3,7x Volume do deslocamento em metros cúbicos elevado a 0,1667.

15

Carga Geral

Navios que possuem aberturas retangulares no convés principal e cobertas
de carga chamadas escotilhas de carga, por onde a carga é embarcada para
ser arrumada nos porões.

16

Chata

17

Cisterna (FSO)

Embarcação de fundo chato, com ou sem propulsão própria destinada ao
transporte de granéis líquidos ou secos. Quando sem propulsão, seu
movimento é provido por um rebocador ou empurrador. O mesmo que
alvarenga e batelão.
Floating Storage and Offloading é uma embarcação para armazenamento de
petróleo bruto, retirado do leito do mar.

18

Carga Viva

Embarcação para transporte de animais vivos (em pé).

19

Dique Flutuante

Dique de reparos navais, constituído de uma construção flutuante e bombas
de esgotamento para proporcionar às embarcações serem trabalhadas nos
respectivos cascos ou locais que normalmente fiquem submersos.

20

Draga

Embarcação própria para retirar depósitos do fundo do mar ou de rios,
em portos ou canais, a fim de aumentar a profundidade nesses locais.

21

Empurrador

Embarcação destinada a empurrar uma ou um conjunto de barcaças que
formam um comboio.

22

Escuna

Tradicionalmente, é um barco a vela com dois mastros. Atualmente, há
adaptações com motor de centro e acomodações para servirem de
embarcações de esporte e recreio ou transporte de passageiros.

23

Estimulador de poço

Navio empregado na otimização do processo de extração de petróleo em
poços no mar.

24

FPSO

Floating, production, storage and off-loading unit é uma embarcação para
processamento (separação do óleo da água) e armazenamento de petróleo
bruto, retirado do leito do mar.

25

Flotel

Uma plataforma ou embarcação destinada a acomodar trabalhadores em
campos de petróleo no mar.

26

Flutuante

Plataforma flutuante sem propulsão própria para emprego diverso.

27

Graneleiro

Navio construído para o transporte de cargas em granel.

28

Gaseiro/GNL

Navio tanque especialmente projetado e construído para o transporte de
gases e gases liquefeitos a granel.

29

Hidroavião

Avião que pousa e decola da água.

30

Hovercraft

Veículo anfíbio que se movimenta em consequência de um jato de ar dirigido
para baixo, que produz um colchão de ar que sustenta a embarcação sem
contato físico com o solo ou a água.

31

Iate

Embarcação de esporte e/ou recreio com comprimento igual ou superior a 24
metros.

32

Jangada

Embarcação a vela, típica do nordeste brasileiro, normalmente feita da
ligação de cinco ou seis toros (paus) flutuantes, armando um só mastro com
vela latina triangular, grande retranca ultrapassando a popa, leme de
esparrela e bolina móvel no centro.

33

“Jet Boat”

Tipo de lancha cuja propulsão é gerada por meio de um jato de água ejetado
da parte traseira da embarcação. A água é extraída sob o barco e expelida
com alta velocidade por uma bomba jato.

34

Moto aquática

Embarcação que não possui leme e sua propulsão é gerada por meio de um
jato da água ejetado da parte traseira da embarcação.

35

Lançador de linhas
(PLV) - Pipe laying

Embarcação construída especialmente para o lançamento, instalação e
conservação de cabos e linhas submarinas.

36

Lancha

Embarcação rápida, de vários formatos e portes, com propulsão mecânica,
normalmente utilizada para transporte de pessoal ou no esporte e/ou recreio.
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37

Navio de Manuseio de
Âncora (AHTS) Anchor handling tug
supply

Embarcações caracterizadas pelo manuseio de âncoras e espias, reboque e
suprimento das plataformas, transporte de pessoal, resgaste, combate a
incêndios (Fire fighting), recuperação de óleo derramado no mar (Oil
recovery) e assistência durante o carregamento de navios aliviadores.

38

Multicasco (Catamarã,
Trimarã, etc.)

Embarcação constituída de dois ou três cascos paralelos ligados por uma
estrutura rígida. As de dois cascos são chamadas de catamarã e as de três
cascos (ou um casco central e dois balanceiros) chamadas de trimarãs.

39

Multipropósito

Embarcação destinada ao transporte de carga com características de
diversos outros tipos de navios, podendo transportar as mais variadas cargas.

40

Oceanográfico

Embarcação equipada com aparelhos e laboratórios para pesquisar o mar e
o leito marinho.

41

Passageiros

Embarcação destinada a transportar passageiros.

42

Passageiros / Carga
Geral

Embarcação que transporta simultaneamente passageiros e carga.

43

Passageiros de Alta
Velocidade (HSC
Passageiros)

Embarcação destinada a transportar passageiros, no mínimo doze, cuja
velocidade atingida ultrapassa a velocidade obtida pela fórmula: Vmax ≥ 3,7
x Volume do deslocamento em metros cúbicos elevado a 0,1667.

44

Pesqueiro

É toda embarcação de carga destinada exclusiva e permanentemente à
captura dos seres vivos que tenham nas águas seu meio natural ou mais
frequente de vida.

45

Pesquisa

Embarcação projetada e equipada para realização de pesquisas no mar
ligadas às mais diversas áreas de conhecimento, sendo as mais comuns:
sísmicas, geológicas, hidrográficas, oceanográficas, etc.

46

Petroleiro

Embarcação tanque de construção especial, adequada ao transporte de
petróleo bruto ou refinado, dotada de diversos tanques separados por
compartimentagem, a fim de evitar a oscilação perigosa da carga.

47

Plataforma AutoElevável

Tipo de plataforma dotada de três ou mais pernas com até 150 metros de
comprimento, que se movimentam verticalmente através do casco. Só podem
operar em águas rasas (até 90 metros). Servem como plataformas de
produção e perfuração.

48

Plataforma TLP
(Tension Legs
Platform)

Trata-se de uma estrutura flutuante ancorada verticalmente por meio da qual
se produz petróleo e gás natural. É especialmente utilizada em casos de
reservatórios de mais de 300 metros de profundidade.

49

Plataforma SemiSubmersível

Tipo de plataforma que se apoia em flutuadores submarinos, cuja
profundidade pode ser alterada por meio do bombeio de água para dentro ou
para fora dos tanques de lastro. Isso permite que os flutuadores fiquem
posicionados sempre abaixo da zona de ação das ondas.

50

Porta-Contentor

Embarcação concebida especificamente para o transporte de containers.
Seus porões são equipados com guias ou celas para receber e estivar os
contentores “à medida”, agilizando as operações de carga e descarga.

51

Prancha motorizada

Prancha dotada de motor fixo ou removível. Normalmente são atribuídas
denominações diferentes dadas pelos diversos fabricantes, tais como
POWERSKI JETBOARD, JETBOARD, JETSURF etc.

52

Quebra-gelo

Embarcação especialmente concebida para navegar através de águas
cobertas por gelo.

53

Químico

Embarcação tanque projetada e construída para o transporte de produtos
químicos a granel.

54

Rebocador

Embarcação projetada para empurrar, puxar e rebocar barcaças ou outras
embarcações. Auxilia em manobras delicadas como atracação e
desatracação. É caracterizada por ter pequeno porte, motores potentes e alta
capacidade de manobra.

55

Roll-on / Roll-off

Carga embarcação em que a carga entra e sai dos porões na horizontal ou
quase horizontal e geralmente sobre rodas (como os automóveis, ônibus e
caminhões) ou sobre outros veículos.

56

Roll-on / Roll-off
Passageiros (Ferry
boat)

57

Saveiro

Embarcação em que a carga entra e sai dos porões na horizontal e
geralmente sobre rodas (como os automóveis, ônibus e caminhões) ou sobre
outros veículos capazes de transportar veículos e passageiros. Utilizado em
viagens curtas.
Embarcação construída normalmente em madeira. Nas originais e mais
antigas até os pregos eram feitos de madeira.
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58

Sonda

Embarcação projetada especialmente para fazer perfuração de poços no
fundo do mar, na prospecção e extração de petróleo.

59

Supridor (supply)

Embarcação utilizada no apoio às plataformas de petróleo, transportando
material de suprimento, tais como cimento, tubos, lama, salmoura, água doce,
óleo, granéis. Possui impelidores laterais (thrusters).

60

Tanque (transporte de
granéis líquidos)

Embarcação tanque projetada para o transporte de líquidos a granel. Os tipos
principais são os petroleiros, navio de transporte de produtos químicos e
navio de transporte de gases liquefeitos.

61

Traineira

Embarcação de pesca pequena, com a popa reta, destinada à utilização de
redes (trainas) como instrumento para capturar peixes.

62

Veleiro

Embarcação propelida por um velame (conjunto de velas de tecido de corte
e cálculo apropriados) em um ou mais mastros e controlados por um conjunto
de cabos chamado cordoalha. Possui quilha e leme apropriados que
impedem a deriva e forçam o conjunto deslocar-se a vante.

Fonte: NORMAM-01 (BRASIL, 2005a, p. 23-26).

A

NORMAM-03

(BRASIL,

2005d),

a

qual

normatiza

especificamente

embarcações de esporte e recreio, preconiza os seguintes conceitos:


Embarcação Miúda: para aplicação dessa norma são consideradas
embarcações miúdas aquelas:

a) com comprimento inferior ou igual a cinco (5) metros; ou
b) com comprimento menor que oito metros que apresentem as seguintes
características: convés aberto ou convés fechado, sem cabine habitável e sem
propulsão mecânica fixa e que, caso utilizem motor de popa, este não exceda
30HP.

Considera-se cabine habitável aquela que possui condições de habitabilidade.


Embarcação de médio porte: aquela com comprimento inferior a 24
metros, exceto as miúdas.



Iate: embarcação de esporte e/ou recreio com comprimento igual ou
superior a 24 metros.
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Dentro das normatizações e das classificações apresentadas pela Diretoria de
Portos e Costas do Brasil, na análise das NORMAMs 01 e 03, os objetos desta
pesquisa – IT (Iates Trawlers) 70” - 90” – tem seu enquadramento apresentado no
Quadro 3 a seguir.
Quadro 3 – Enquadramento das embarcações da categoria Iate Trawler – NORMAM 01 – 03
Tipo de Navegação

Longo curso

Atividade ou serviço

Esporte

e/ou

recreio
Propulsão

Com propulsão

Tipologia de embarcação

Embarcação de
médio porte

Iate

Navegação realizada entre portos brasileiros e
estrangeiros.
Atividades esportivas e de lazer, sem finalidade
comercial.
Seja por sistema motorizado e/ou com uso de
velames (uso de ventos).
Considerada embarcação de médio porte aquelas
com comprimento inferior a 24 metros, exceto as
miúdas.
Embarcação de esporte e/ou recreio com
comprimento igual ou superior a 24 metros.

Fonte: Autor (2016).

1.2 Lazer
Diversas são as definições e conceitos de lazer, suas dimensões de tempo e
atividade, função, importância, a maneira como é usufruído e sua participação na vida
do homem. Os conceitos de lazer iniciam-se com a premissa da separação do período
destinado ao trabalho daquele destinado ao tempo livre.
O sociólogo francês Dumazedier (1976) caracterizou lazer sob uma óptica de
maior abrangência do tempo livre:
[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.
(DUMAZEDIER, 1976, p. 94).

Estando hoje sob novos paradigmas da relação de tempo, trabalho e lazer, Elias
e Dunning (1992) discorrem:
Na polarização convencional do trabalho e lazer, o termo <trabalho> referese habitualmente a uma única forma específica de trabalho – o tipo de
trabalho que as pessoas executam de modo a ganhar a vida. Nas sociedades
mais diferenciadas e urbanizadas, este é um tempo rigidamente regulado e,
na maior parte dos casos, um tipo de trabalho altamente especializado. Em
paralelo, no seu tempo livre, os membros destas sociedades têm em geral de
fazer uma boa parte de trabalho sem remuneração. Só uma porção de seu
tempo livre pode ser voltada ao lazer, no sentido de uma ocupação escolhida
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livremente e não remunerada – escolhida, antes de tudo, porque é agradável
para si mesmo (ELIAS; DUNNING,1992, p. 107).

O tempo ao lazer, acrescido de sucessiva conquista de direitos sociais e
mudança de paradigmas da organização do convívio urbano, conduziu-se na
efetividade da conquista do tempo livre, períodos de tempos e relações cotidianas, as
quais não exigem compromissos profissionais. O tempo livre, segundo Gustavo
(2010), não pode ser classificado em uma simples caracterização.
[...] o tempo livre, na sua crescente relevância e prevalência social,
transformou-se num tempo complexo e multicolorido que, à semelhança de
um arco-íris, se divide num “espectro”, ou seja, num conjunto de atividades
sem
fronteiras
claramente
definidas
e
com
campos
de
sobreposição/transição que expressam diferentes finalidades e motivações,
as quais não se esgotam no indivíduo e na originalmente reclamada gestão
funcional do seu corpo. (GUSTAVO, 2010, p. 97, grifo do autor).

Sob essa óptica, de múltiplas categorizações do tempo livre, Elias e Dunning
(1992) apresentam as variações do tempo livre conforme mostra o Quadro 4 a seguir.
Quadro 4 - Tipologias de atividades de tempo livre
Tipologia de atividades de tempo livre
1. Rotinas de tempo livre

2. Atividades intermédias de tempo livre

3. Atividades de lazer

a) Provisão rotineira das próprias
necessidades biológicas e cuidados com o
próprio corpo.
b) Governo da casa e rotinas familiares.
a) Atividade de solidariedade social.
b) Auto formação.
c) Hobby de conhecimento.
d) Atividades religiosas.
e) Atividade pontual de auto formação.
a) Atividades de sociabilidade.
b) Atividades de Jogo ou “miméticas”, onde
se inclui o desporto – como prática, ou como
assistência ao espetáculo desportivo.
c) Outras atividades, onde se inclui o turismo
e atividades de manutenção do corpo.

Fonte: Elias e Dunning (1992, p. 146-147).

O objeto em estudo, embarcação a motor, de esporte e recreio de médio porte
IT, apresenta característica da ordem de função destinada à utilização dos usuários
em seus tempos livres, os quais são classificados por Elias e Dunning (1992) em
atividades de lazer com premissa da sociabilidade e turismo. Nessa prerrogativa de
função e de caracterização específica de um objeto naval, há a derivação clara e
conceitual do turismo-lazer náutico.
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1.2.1 Turismo-lazer náutico
[...] o turismo náutico é a atividade turística cuja motivação de lazer está
associada ao litoral, rios, lagos, lagoas e atividades afins, incluindo os
esportes náuticos, praticado tanto em grandes navios como em pequenas
embarcações de recreio. (HEDLICKA, 2005, p. 368).

Lazer náutico e turismo estão associados em função da grande demanda
turística no Brasil, pelo consumo das atividades relacionadas ao litoral. Contudo, o
lazer náutico e turismo, nessa área, não se caracterizam unicamente pela utilização
de estruturas de grandes navios, incluindo-se também as embarcações menores para
navegação de recreio e competições esportivas (HOLLOWAY, 1998).
A premissa da utilização, no lazer náutico, de estruturas de embarcações
configura-se em viagens de recreio as quais os passageiros participam de atividades
a bordo, sejam na própria navegação ou na preparação de refeições. Este associa
contemplação, esporte, aventura e prazer praticado na água com embarcações à vela
ou a motor (GOIDANICH; MOLETTA, 2001), exercendo, assim, atividades de
recreação.
Dentro dessas prerrogativas, as embarcações de categoria IT configuram-se em
estruturas destinadas ao uso social, contemplativo, esporte e prazer sob águas, sejam
elas em formas de rios, de lagos, de mares e de oceanos.

1.3

Projeto
projeto: 1 O que planeamos fazer. 2 Desígnio, tenção, plano, empresa,
cometimento. 3 Primeira redação de uma lei, estatutos, etc. 4 Plano gráfico e
descritivo. 5 Estender-se, prolongar-se. 6 O que planeamos fazer. 7 Desígnio,
tenção, plano, empresa, cometimento. 8 Primeira redação de uma lei,
estatutos, etc. 9 Plano gráfico e descritivo. 10 projeto de lei: Texto legal que
é apresentado a um órgão legislativo com objetivo de se tornar uma lei.
(FERREIRA, 1986, p. 508).
projeto: 1. Propósito de executar algo. 2. Plano detalhado de um
empreendimento a ser realizado: Entregou ao futuro orientador seu projeto
de tese. 3. Conjunto de ideias iniciais de um texto, geralmente provisórias: Fiz
um projeto do que pretendo discursar como paraninfa da turma. 4. Esboço de
trabalho que se pretende realizar: Sugeri algumas mudanças no projeto que
a decoradora apresentou para o meu apartamento. 5. Plano de uma
edificação, contendo descrições, plantas, orçamento, quantidade de pessoas
envolvidas etc.: O projeto da minha casa de praia está muito bonito. (UDRY,
2010, p. 705).

Mediante inúmeras definições, assim como elencam os dicionários Aurélio
(FERREIRA, 1986) e Michaelis (UDRY, 2010), anteriormente, e como preconiza o
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Project Manager Institute (PMI) em suas definições, a terminologia denominada
“projeto” está estruturada na sua definição macro como proposição de se organizar
informações em um esforço temporário, a fim de definir-se um objetivo, um processo,
um produto, uma legislação, entre outros.
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço
ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles
têm um início e um término definidos. O término é alcançado quando os
objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os
seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a
necessidade do projeto deixar de existir. (PROJECT MANAGER INSTITUTE,
2012, p. 3).

No campo do saber da arquitetura e do urbanismo, sob o enfoque específico dessa
área de atuação, Brandão discorre:
Um processo de projeto é aqui definido como sendo o percurso desenvolvido
por um arquiteto ou equipe durante a gestação de um projeto, ou seja, tudo
aquilo que ocorre entre o não-ser e o ser de uma forma arquitetônica. Um
processo de projeto é necessariamente distendido no tempo, para que a
forma que ali se desenvolve, inexistente antes do início do processo de
projeto, tenha condições de, paulatinamente, caminhar em direção à
existência ou, em outras palavras, adquirir o status de ser. (BRANDÃO, 2008,
p. 17).

Sendo um processo complexo, no que tange às múltiplas variáveis existentes na
concepção de um espaço arquitetônico e/ou em uma embarcação, verifica-se a
necessidade de um sistema e/ou método de organização, como apresentam
Kowaltowski et al. (2011):
O projeto envolve a ação criativa, o acúmulo de informação e de experiências,
a formulação de hipóteses, a verificação de ideias, um sistema de notações
próprias, entre outras propriedades. Enfrenta desafios complexos, como
definir com precisão as atividades dos usuários e prever suas implicações
sociais e psicológicas. (KOWALTOWSKI et al., 2011, p. 16).

A complexidade do processo de projeto pode ser organizada por meio da
utilização de modelos, os quais definem os procedimentos para o seu
desenvolvimento, possibilitando o planejamento e o controle de etapas e de
atividades. A estruturação das fases iniciais de processos de projeto objetiva a
redução do tempo de desenvolvimento e a busca por soluções. Entre diversos
trabalhos e publicações, os quais formam uma extensa base de modelos em
engenharias, por intermédio de metodologias sistêmicas, pode-se citar as de QFD
(MIZUNO; AKAO, 1994), Suh (2001) e Tagushi (1986). Dentro de proposições de
modelos no campo de arquitetura, pode-se apontar as pesquisas da aplicação de
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métodos, apresentados na produção de Lawson (2006). Já a sistematização
específica na área naval é trazida por Evans (1959) na apresentação da Espiral de
Projeto.
Alguns pesquisadores, escritores e profissionais apresentam a importância de
fases sistemáticas em processos de concepção de projetos, associando eficiência nos
processos: “[...] o projeto tem importante repercussão nos custos e na qualidade dos
empreendimentos e, assim, a qualidade do projeto é fundamental para a qualidade do
empreendimento” (MELHADO, 2001, p. 85); “[...] é nesta fase que se tomam as
decisões que trazem maior repercussão nos custos, velocidade e qualidade dos
empreendimentos” (FRANCO; AGOPYAN, 1993, p. 2); “[...] a concepção e o projeto,
na construção e em outros setores, são de fundamental importância para a qualidade
e sustentabilidade do produto e para a eficiência dos processos” (FABRICIO, 2002, p.
69).
Pode-se afirmar, sob essa óptica, que os processos empregados em fases de
concepção em projetos, sejam na área da construção civil, industrial, sejam na área
específica naval, apresentam fator de ordem fundamental, visto que neles convergem
as tomadas de decisões, as restrições tecnológicas, os custos, os prazos, a
organização da produção; enfim, os procedimentos apresentam caráter de
antecipação virtual dos processos que seguirão. O projeto assume, portanto, papel
estratégico para tomadas de decisão dentro da elaboração de uma embarcação.
1.4

Justificativa da pesquisa

Durante esta pesquisa, houve dificuldades para encontrar dados sobre o objeto
desta pesquisa - Iate Trawler (IT), no Brasil e em países que o constroem -, devido à
escassez de pesquisas, de registros de dados e de referências, os quais pudessem
ser utilizados na orientação do processo de elaboração de projetos, mais
precisamente na fase de arranjo geral. Esses processos, em fase de definição
espacial conceptiva, podem apresentar deficiências nas adequações e nas relações
espaciais dos seus espaços habitáveis e inabitáveis.
Há evidências de que o setor náutico possui uma correlação importante ao
segmento de turismo, o qual, mundialmente, movimenta cerca de seis trilhões de
dólares anualmente e possui taxa de crescimento anual de mais de 5% (ACOBAR,
2005). Em se tratando do Brasil, o país apresenta 7.480 km de extensão de costa
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navegável, abrangendo aproximadamente dezessete Estados da Federação, e
condições de clima favorável para a prática do esporte, turismo e lazer, além de
envolver quase 395 municípios e 40 milhões de habitantes nesse cenário de costa
navegável.
No relatório da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e seus
Implementos (ACOBAR, 2005), registra-se a frota nacional de embarcações de
esporte e lazer, a qual está estimada em cerca de 53.000 unidades. No entanto, levase em consideração apenas embarcações acima de 14 pés, aproximadamente 4,30
metros. Nesse total, estão incluídas embarcações movidas a vela e a motor, pequenos
barcos de apoio, monotipos e barcos de competição offshore. Embarcações a motor,
de esporte e recreio de médio porte, particularmente no Brasil, são fabricados em
processos one-off, ou seja, projetos específicos os quais não são destinados à
produção seriada. Já, nos Estados Unidos e na Inglaterra, há produção em série dessa
tipologia.
A história dos estaleiros com produção IT, segundo Negraes (2010), teve seu
início com o advento do Estaleiro Carbrasmar, no ano de 1958, na cidade do Rio de
Janeiro. Na década de 1970, houve um grande avanço de aberturas de demais
estaleiros nas regiões de Itajaí /SC, Rio Grande/RS, Guarujá/SP e Fortaleza/CE todos com vocação para fabricação de iates de médio porte no sistema one-off.
Já a demanda turística marítima apresenta nível de crescimento elevado na América
do Sul, especificamente no Brasil, segundo dados da SANTUR - Santa Catarina
Turismo S/A, apresentados por Machado (2004). A autora apresenta uma
característica peculiar de demanda voltada à classe média e média alta. Dessa forma,
essa demanda é suprimida pela produção dos continentes Europeu e América do
Norte, com embarcações de passageiros de médio e alto padrão classificados
internacionalmente em IT, ou seja, tipologia específica que se caracteriza por
residência flutuante, tanto pelo conforto como pelos espaços internos que oferece,
servindo a esse nicho de mercado em viagens de média duração. Lara (2004)
expressa claramente a multidisciplinaridade inerente nesse tema:
O projeto e a construção dos cascos navais e outros equipamentos utilitários,
nesse campo do saber, estão fortemente concebidos no campo da
Engenharia Naval. Mas esse não é um domínio exclusivo. E será tanto menos
quanto mais plural for o espaço desse conhecimento. Portanto, que se reflita
sobre a beleza dos equipamentos navais, a leveza de seu design e ficará
claro um magnífico mercado de criação arquitetônica (LARA, 2004, s/p).
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Em razão de o mercado apresentar demanda de armadores interessados nesse
nicho de mercado turístico, chega-se, após levantamento de informações técnicas
referentes à detenção de tecnologia nacional e parque tecnológico necessário para
concretização de tais projetos, à conclusão de que o país apresenta total infraestrutura
para realização destes, onde há produção de embarcações as quais, em sua maioria,
são destinadas ao mercado externo (CÔRTES, 2003).
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)1 apontam que a
relação embarcação por pessoas no nosso país - cuja população, no ano de 2010, foi
estimada em 190.7 milhões de pessoas - chega a ordem de 1/3598, demonstrando
uma relação distante da relação existente nos Estados Unidos, a qual é apresentada
por Statisa com a ordem de 1/202. Esse quadro demonstra a relevância do tema desta
pesquisa, além do seu caráter inovador.

1.5 Objetivo da pesquisa

A presente dissertação tem por objetivo geral analisar os espaços habitáveis e
inabitáveis, suas proporcionalidades e seus fluxos de usuários, os quais devem ser
considerados em embarcações de esporte e recreio de médio porte e categoria IT
limitadas em dimensões gerais entre 70” a 90” (pés). O intuito é contribuir no
desenvolvimento de projetos de embarcações na fase de projeto definida como
Arranjo Geral (AG).

1

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>.
Acesso em: 10 jun. 2016.
2 Disponível em: <http:// http://www.statista.com/statistics/184592/recreational-boats-in-use-in-the-usby-type/>. Acesso em: 5 ago. 2016.
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2 MÉTODO DE TRABALHO

Esta pesquisa, com caráter exploratório e analítico, utilizando-se da
ferramenta de análises de projetos semelhantes, apresenta o objetivo de analisar, com
abordagem quantitativa e qualitativa, as relações dos espaços que compõem as
embarcações de passageiros, de esporte e recreio de médio porte – IT, a fim de
subsidiar as decisões da fase de projeto denominada Arranjo Geral (AG).
Caracterizando-se como pesquisa exploratória, faz-se necessário levantar
dados sobre o objeto do estudo, o contexto do estudo, as dimensões e as variáveis
envolvidas, recomendadas quando há pouco conhecimento sobre o problema
estudado (CERVO; BERVIAN, 1983), como é o caso das interações entre os novos
paradigmas e das inovações tecnológicas e a construção dos espaços. A pesquisa
analítica, de acordo com alguns autores (CERVO; BERVIAN, 1983; GIL, 1996;
GODOY, 1995; TRIVINÕS, 1987), observa, registra, analisa e correlaciona fatos e
variáveis e procura descobrir a frequência, as relações, as conexões de fenômenos,
sua natureza e suas características.
Havendo o enfoque sobre análise de projetos de embarcações IT, soma-se à
abordagem exploratória-analítica o conceito de pesquisa qualitativa e quantitativa
como ferramentas de produção de dados sobre o objeto em estudo. A pesquisa
qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados,
centrando-se na compreensão e na explicação da dinâmica das relações sociais
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Diferentemente da pesquisa qualitativa, os
resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. A pesquisa quantitativa
centra-se na objetividade (FONSECA, 2002).
O propósito deste estudo é analisar a proporcionalidade dos espaços para o
auxílio na elaboração de projetos de embarcação a motor, de esporte e recreio de
médio porte - IT, os quais se caracterizam por uma tipologia específica que apresenta
grande grau de semelhança com a relação dos espaços existentes em uma residência
unifamiliar. A função base dessa análise é colaborar com o início do processo de
projeto na utilização dos espaços que formatam a tipologia do objeto deste estudo.
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2.1 Método de organização da pesquisa

A organização deste trabalho está pautada na metodologia estruturalista, visto
que a sequência formal é formada por uma cadeia linear, apresentada por Munari
(1998) em sua publicação Das coisas nascem coisas. O Estruturalismo como método
apresenta o conceito de diagramação linear na fase de criação de objetos em um
processo organizado e sistematizado. Ele traz informações e questionamentos para
suscitar a ideia de estruturação racional – proveniente da Escola Bauhaus – sobre a
forma de organizar um processo de resolução sequencial (Figura 2) a fim de formatar
o processo de desenvolvimento de projetos na área de design e arquitetura.
Figura 2 - Método Estruturalista de Munari

Fonte: Autor (2016).

Descartes (2001) conceitua método e apresenta seu formalismo ao instigar a
reflexão sobre o sistema em relação ao método cartesiano:
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A primeira consistia em nunca aceitar algo como verdadeiro sem conhecê-lo
evidentemente como tal: isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a
prevenção; não incluir nos meus juízos nada que não se apresentasse tão
clara e distintamente à minha inteligência a ponto de excluir qualquer
possibilidade de dúvida. A segunda era dividir o problema em tantas partes
quantas fossem necessárias para melhor poder resolvê-lo. A terceira,
conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais
simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente,
até o conhecimento dos mais compostos; e admitindo uma ordem mesmo
entre aqueles que não apresentam nenhuma ligação natural entre si. Por
último, sempre fazer enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que
tivesse a certeza de nada ter omitido. (DESCARTES, 2001, p. 1).

Sob o olhar de Descartes (2001) e utilizando o raciocínio cartesiano e a linha
sistemática proposta por Munari (1998), organizou-se o desdobramento linear desta
dissertação em função da introdução à pesquisa, conceituação do método,
embasamento teórico, contextualização do objeto em estudo, análise de projetos
semelhantes,

apresentação

dos

resultados

das

análises,

identificação

de

condicionantes e discussão final - não como solução (objetivo fim do método
apresentado por Munari), mas como informações para futuras pesquisas,
relacionadas aos sistemas e aos métodos de projetos de embarcações, com maior
complexidade que a apresentada pelo estruturalismo.

2.1.1 Estrutura da pesquisa
Sob a premissa da concepção da fase de AG, visando a análise e a
elaboração de informações que auxiliem o desenvolvimento de futuros projetos,
definem-se 6 (seis) etapas correlacionadas a serem discorridas. A seguir, na Figura
3, apresenta-se o fluxograma deste trabalho.
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Figura 3 - Fluxograma da pesquisa

Fonte: O autor (2016).

No Capítulo 1, na introdução deste trabalho, foi realizada a descrição do objetivo
proposto e as premissas para o desenvolvimento desta pesquisa, bem como a
exposição da justificativa para realização dos estudos. No presente capítulo, Método
de trabalho, define-se a metodologia aplicada à dissertação, ou seja, a estrutura da
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pesquisa, com as definições de método, de tipologia de abordagem – exploratória e
analítica – e descrição das etapas da dissertação.
O Capítulo 3, Revisão bibliográfica, trata da revisão da literatura sobre
embarcação de esporte recreio de médio porte - IT, métodos de projetos navais espiral de projeto - e etapa de projeto definida como arranjo geral (AG). Apresenta-se
a historicidade e a caracterização da tipologia de embarcação IT, a caracterização do
método de projeto para embarcações – espiral de projeto naval e definição da etapa
projetual denominada AG.
No capítulo 4, Conceituação do objeto - Iate Trawler 70”- 90”, define-se o objeto
desta pesquisa, embarcações de esporte e recreio de médio porte IT, com variação
dimensional de 70” - 90” (pés). Ilustra-se o arranjo geral de embarcação da tipologia
do objeto da pesquisa, exemplificando e caracterizando por meio de um projeto
semelhante. Trata-se, também, das definições dos registros técnicos utilizados nesta
tipologia de projeto.
O Capítulo 5, Análise de projetos de embarcações semelhantes, aborda os
espaços habitáveis e inabitáveis verificados nos arranjos gerais, sob delimitações de
usuário e funções. Faz-se uma análise qualitativa de fluxos - caminhamentos e
apresentação de resultados.
O Capítulo 6, traz as considerações sobre os resultados apresentados na Etapa
5, quanto ao objetivo proposto na Etapa 1. Serão discutidas e apontadas, na premissa
de dados referenciais, as variáveis e as lacunas existentes no processo de elaboração
de projetos de IT.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O objeto desta pesquisa – o IT - sob a óptica do processo de projeto, na premissa
de fase AG, de tipologia de embarcação de esporte recreio a motor - apresenta alto
grau de lacunas e dificuldades de obtenção de dados no processo de pesquisa, visto
à reduzida ou quase inexistente literatura relacionada ao tema. O IT trata-se de
embarcação destinada ao lazer com propulsão a motor, a qual tem sua produção
recente atrelada ao processo de industrialização mundial, com o advento dos motores
a diesel. Há uma grande divergência da literatura quando comparada aos registros
existentes sobre barcos de lazer com propulsão à vela, os quais são utilizados, nesta
pesquisa e por outros pesquisadores, como base para o desenvolvimento de
diretrizes, normas, regras e técnicas construtivas no desenvolvimento de
embarcações IT.
Nessa perspectiva, a pesquisa bibliográfica constitui etapa preponderante no
desenvolvimento deste trabalho, o qual apresenta a necessidade de conhecimento do
panorama de publicações referentes ao objeto pesquisado. Essa óptica é trazida por
Marconi e Lakatos (2010):
A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já
realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados
atuais e relevantes relacionados ao tema. O estudo da literatura pertinente
pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e
representa uma fonte indispensável de informações, podendo até orientar as
indagações. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 160).

Marconi e Lakatos (2010, p. 166) apontam que “[...] a pesquisa bibliográfica
não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o
exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões
inovadoras”. Com essa abordagem, as referências teóricas utilizadas nesta
dissertação estão relacionadas às áreas da engenharia naval e da arquitetura e
urbanismo.

3.1 Plataformas de pesquisa bibliográfica

Utilizando a abordagem exploratória, desenvolvida e defendida por Cervo e
Bervian (1983), ao encontro do novo paradigma aqui exposto - caracterização do
objeto em estudo, métodos de projetos navais e definições da etapa de projeto (AG),
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busca-se nesta etapa a coleta de informações em diversas plataformas de registro de
conhecimentos, estando estas sequenciadas na Figura 4 que segue.
Figura 4 - Diagrama de coleta de dados secundários

Fonte: O autor (2016).

As bases de pesquisa bibliográfica são pautadas sobre seis plataformas de
registros técnicos descritos a seguir.

3.1.1 Anais de eventos

O processo de pesquisa aborda materiais dos anais de conferências
internacionais como a InterFerry Conference, que ocorre anualmente em um dos
países associados à International Marine Transport Association (IMTA) e ao Congreso
Panamericano de Ingeniería Naval (Copinaval). Nessas conferências e nesses
congressos, discutem-se temas referentes ao projeto e à produção de embarcações
de passageiros de grande porte, cruzeiros transatlânticos, os quais trazem subsídios
teóricos para elaboração de material referenciado e adaptado para embarcações da
categoria IT. Essa necessidade de correlação e de adaptação dá-se pela pouca
realização e/ou inexistência de eventos os quais abordem especificamente o objeto
de estudo desta pesquisa.
3.1.2 Dissertações e teses

A abordagem desta pesquisa está relacionada diretamente aos espaços que
formam o AG em uma embarcação, os quais, em suas categorias e funções
específicas, estão diretamente correlacionados a ambientes que formam unidades
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habitacionais. Lara (2004) defende mais participação de arquitetos e urbanistas em
equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos navais. O autor afirma:
O projeto e a construção dos cascos navais e outros equipamentos utilitários,
nesse campo do saber, estão fortemente concebidos no campo da
Engenharia Naval. Mas esse não é um domínio exclusivo. E será tanto menos
quanto mais plural for o espaço desse conhecimento. Portanto, reflitamos
sobre a beleza dos equipamentos navais, a leveza de seu design e ficará
claro um magnífico mercado de criação arquitetônica. (LARA, 2004, s/p).

Nesse contexto, no procedimento de coleta de dados, efetivamente faz-se
necessária uma pesquisa qualitativa em bases de teses e dissertações, as quais
abordam as questões de diretrizes, de métodos, de inter-relações espaciais
relacionadas a temas de embarcações de esporte e recreio e habitações. Busca-se
mais embasamento teórico da relação do uso dos espaços, em função da analogia de
uma embarcação IT estar atrelada a residências flutuantes.
3.1.3 Livros

Dentro da premissa da escassez de pesquisas e publicações referentes ao tema
deste trabalho, verificou-se também a enorme lacuna existente no país referente a
publicações de livros específicos da área de embarcações de esporte recreio a motor
- salvo coletâneas de registros dessa tipologia de barco em publicações destinadas
à veiculação de iates de luxo, em publicações comerciais as quais não conferem
material técnico e/ou destinado à produção científica. Após extensiva busca em
bibliotecas de grandes universidades como da Universidade de São Paulo (USP),
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e livrarias nacionais, observou-se reduzido número de exemplares com
relação ao tema, sendo a quase totalidade de livros publicados em outros países.
Mesmo havendo reduzido número de publicações nas referidas bibliotecas
universitárias pesquisadas, foram utilizados, nesta pesquisa, os exemplares
encontrados como base de apoio no levantamento de dados bibliográficos. Em função
do panorama exíguo dessa tipologia de registro técnico, optou-se também pela
aquisição particular, por parte do pesquisador, de publicações externas como o livro
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de Beebe (2013)3 e a publicação de Larsson, Eliasson e Orych (2012)4; sendo estas
publicações pioneiras em referência ao objeto aqui estudado.
3.1.4 Sítios eletrônicos
Pesquisas de âmbito exploratório, com restritivas bibliografias e grandes lacunas
como a deste trabalho, precisam de buscas incessantes de informações técnicas com
o uso da ferramenta da internet, na busca por documentações, normas, imagens,
referências técnicas, as quais muitas estão em repositórios digitais e não físicos.
O uso dessa tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento desta etapa
da pesquisa em função da conectividade virtual com escritórios de desenvolvimento
de projetos navais, organizações internacionais, universidades, conferências
marítimas, publicações internacionais, normatizações e diversas informações
referentes a embarcações de esporte e recreio.

3.2 Estruturas e conceitos de embarcações de esporte e recreio

Para entender a relação dos espaços habitáveis e inabitáveis que compreendem
a estrutura espacial de uma embarcação de esporte e recreio da categoria IT, faz-se
necessário apresentar conceitos-chaves, tais como: iate trawler, projeto naval e
arranjo geral (Figura 5).

3.2.1 Embarcação de esporte e recreio categoria - IT
A categoria de embarcação de esporte e recreio, Iate trawler é pouco difundida
no Brasil, se comparada ao mercado de lanchas de passeio. Ela tem como
característica a economia de combustível, a estabilidade, os espaços úteis e a força
de uma traineira com o luxo e o conforto de uma grande lancha. Os projetos são
caracterizados pela estabilidade, pela robustez, pela longa durabilidade e pelos
ambientes que se assemelham a uma residência. Ideal para unir conforto e luxo a
atividades como viagens de média e longa duração, pescarias, mergulhos e passeios
em geral. Os projetos são caracterizados pela economia e pela marinharia que faz de

3

BEEBE, R. P. Voyaging under power. 4. ed. Blacklick: Mcgraw-hill Companies, 2013. 432 p.
LARSSON, L.; ELIASSON, R.; ORYCH, M. Principles of yacht design. 4. ed. Londres: Blomsbury,
2012. 352 p.
4
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um IT o barco perfeito para o navegador que procura conforto de uma casa,
tranquilidade, eficiência e segurança em um barco (OTRANTO, 2013).
Já Hamilton e Hamilton (2006) descrevem uma embarcação da categoria Trawler
dessa forma:
Os barcos de pesca, sobre os quais muitos iates trawlers são modelados, são
verdadeiros barcos de deslocamento. Hoje, o estilo trawler foi expandido para
abranger uma ampla variedade de barcos. A maioria são construídos sobre
cascos de deslocamento, que operam na faixa de 10-15 nós, enquanto muitos
outros mais recentes têm cascos semi-deslocantes que podem cruzar entre
15 e 21 nós, ou ainda mais rápido. Alguns trawlers têm um leme dedicado.
Todos dispõem de uma cabine de popa. Mas em todos os casos, apresentam
seu estilo de deck-house. (HAMILTON; HAMILTON, 2006, p. 11).

Os autores apontam que uma embarcação de esporte e recreio de categoria IT
está caracterizada sobre a utilização de cascos deslocantes e semi-deslocantes e tem
estrutura de uma residência e conforto para grandes navegações.
3.2.1.1 Panorama histórico embarcações de lazer a motor

Sob uma perspectiva histórica, ITs (Iates Trawlers) são relativamente novos.
Segundo Trueblood (2013), o termo Trawler é universalmente compreendido ao
referir-se a uma embarcação a qual é geralmente projetada para ser econômica e de
longas travessias transoceânicas.
As primeiras referências de IT são descritas sob embarcações de pesca
comerciais, ao invés de barcos com conceito específico de lazer. Datadas do final do
século 19, a grande maioria das embarcações de lazer eram navios à vela. Em 1884,
na França, foi fundado o primeiro estaleiro de produção de embarcações de lazer com
utilização de propulsão mecânica. Benjamin Beneteau iniciou a produção de
embarcações com o uso de sistema de hélice e motor a petróleo. Logo após, essa
tipologia de IT desencadeou mudanças na estrutura econômica dos estaleiros em
relação à produção de embarcações à vela, em função da independência do tempo e
dos ventos (GRANT, 2003).
Trueblood (2013) afirma que:
Na transição do século XIX para o XX e quando Benjamin Beneteau estava
combatendo as táticas de difamação de estaleiros concorrentes, o
engenheiro mecânico Rudolf Diesel aperfeiçoou sua modificação do motor de
combustão interna [Figura 5]. Diesel estava ciente de que mais de 90% do
combustível utilizado nas máquinas a vapor era desperdiçado, nunca
convertido em propulsão mecânica. […]. Nas primeiras décadas do século
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20, o motor a diesel tornou-se popular em embarcações de pescas
comerciais, chegando a sua totalidade na década de 1950. Enquanto as
distâncias das embarcações a vela eram limitadas, as movidas a motor
passaram a transportar combustível suficiente para atravessar oceanos.
(TRUEBLOOD, 2013, s/p, tradução nossa).
Figura 5 - Motor de combustão interna de Rudolf Diesel

Fonte: Trueblood (2013, s/p).

A adaptação de embarcações de lazer a vela para motor foi um processo mais
lento em virtude do seu custo elevado. Já Buehler (2011) discorre que “[...] o
paradigma de iates a motor começa a ser alterado no meio do século 20. Estados
Unidos e Grã-Bretanha iniciam a construção de embarcações a motor de longo
alcance, capazes de cruzar o oceano atlântico”.
O primeiro IT a ser projetado nos Estados Unidos foi concebido pelo arquiteto
naval Arthur DeFever, membro da Offshore Cruising Club. O projeto tinha como
premissa a eficiência de combustível, a autonomia para longo alcance e a
navegabilidade, aliados ao conforto de uma pequena moradia a bordo. No mesmo
intervalo de tempo que Arthur DeFever iniciava os princípios das embarcações ITs
para lazer e de cruzeiros marítimos de longo alcance, a Grã-Bretanha iniciava sua
política de redução de frota pesqueira no Mar do Norte. O governo inglês extinguiu os
direitos de diversos pescadores comerciais, iniciando um processo de adaptação para
novas embarcações de esporte e recreio. Esse processo demonstrou ser de maior
retorno financeiro aos estaleiros e aos armadores, resultando na conversão de toda a
frota anteriormente descredenciada (BUEHLER, 2011).
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Ao longo da década de 1950, praticamente todos os projetos de IT eram
baseados na adaptação de barcos de pesca. No início da década de 1960, a crescente
demanda econômica americana, a questão de navegabilidade e por ser capaz de
cruzar longas distâncias levaram os estaleiros a produzir ITs projetados inicialmente
para esporte e recreio. O primeiro estaleiro a iniciar esse processo foi o Grand Banks
com o modelo em série American Marine (BEEBE, 2013).
Os ITs continuaram a evoluir nas décadas de 1970, modificando a produção, que
inicialmente era de madeira, para novas tecnologias como fibra de vidro, aço e
alumínio. Em 1975, Robert Beebe publicou um livro resumindo aproximadamente 30
(trinta) anos de sua experiência com o desenvolvimento de embarcações da categoria,
intitulado Voyaging under power.
3.2.1.2 Resgate histórico de embarcações IT
A produção de embarcações de lazer a motor teve seu início após o término da
Segunda Guerra Mundial (BEEBE, 2013). No desenvolvimento do seu livro Voyaging
under power, Beebe demonstra claramente a escassez de informações em função de
embarcações de cruzeiro a motor, contrapondo a vasta literatura sobre iates com
sistema de propulsão a vela.
Collins (1923) elege historicamente as duas primeiras travessias do Atlântico
com embarcações de lazer com sistema de propulsão a motor como marcos iniciais
do uso de embarcações de lazer a motor. O autor aponta a embarcação Abiel Abbot
Low (Figura 6) como precursora, a qual registrou o trajeto entre a cidade de Nova
Iorque (Estados Unidos) e Falmouth (Inglaterra). Pesquisadores como Beebe (2013)
deixam claro que essa embarcação não foi um exemplo de um IT. Ela era baseada
em adaptações de uma embarcação a vela, mas que apresentou grande valia por
conseguir provar a possibilidade da travessia a motor.
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Figura 6 - Abiel Abbot Low - 1902

Fonte: Beebe (2013, p. 7).

Sequencialmente, Beebe (2013) registrou a data de 1937 para a travessia
percorrida pela embarcação Arielle (Figura 7). O autor afirma que essa foi a primeira
embarcação realmente construída com novas tecnologias, apresentando o intuito de
melhorar a performance da tríade: motor x travessia x tempo. Beebe relata:
O francês Marin-Marie, pintor oficial da marinha francesa, partiu da cidade de
Le Havre na França em direção aos Estados Unidos, Nova Iorque, cruzando
o Atlântico em dezenove dias. Essa travessia foi recebida pela comunidade
náutica com grande espanto, pois levou menos tempo e menos custos
monetários, para uma embarcação de pequeno porte, do que se realmente
tivesse sido feita em grandes embarcações de cruzeiro. (BEEBE, 2013, p. 8,
tradução nossa).
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Figura 7 - Embarcação Arielle – 1937

Fonte: Beebe (2013, p. 8).

Sobre essas iniciais e marcantes travessias, Beebe (2013) descreve:
Que conclusões podemos retirar destas viagens? Em primeiro lugar, elas
foram feitas sobre exigências de resistência de suas tripulações, projetos que
não foram adequados aos marinheiros inexperientes e/ou famílias. A maior
problemática estava sobre a instabilidade ao rolamento. Um meio confiável e
consistente de reduzir o rolamento pareceu ser o principal fator necessário
para que esta tipologia de embarcação se tornasse popular em viagens de
longas distâncias. O conforto da tripulação é indispensável. Absurdos como
características externas de cascos exclusivos para travessias, ausência de
direção assistida e cascos pequenos para transportar cargas necessárias e
fornecer acomodações decentes para sua tripulação, tornando este tipo de
viagem confortáveis. Viagens apenas baseadas na aventura não provam
nada; muitas pessoas não se interessam por tais proezas. (BEEBE, 2013, p.
8).

Houveram marcos históricos e grandes esforços no desejo de travessia do
Oceano Atlântico, e, consecutivamente, os benefícios e os problemas a serem
resolvidos em função de diversas necessidades no uso de embarcações de lazer.
Nesse sentido, projetistas como Tubby Watson, Robert P. Beebe e Bob Reid, na
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década de 1950, nos Estados Unidos, iniciaram o processo de transformação de
projetos de embarcações de pesca, baseados em experiências de designers de
Seattle (EUA) - Edwin Monk e Willian Garden - com a intenção da evolução de barcos
mais leves, econômicos e que atendessem ao conforto necessário e à navegabilidade
adequada.
Nessa linha estruturalista-histórica, sequencialmente há o marco no período que
compreende de 1970 a 1976 que marca a primeira travessia completa de circumnavegação com um iate a motor, com a embarcação Alaskan (Figura 8). Originalmente
a embarcação fora projetada no ano de 1924, sendo reformada e alterada no ano de
1968. A travessia completa iniciou-se na data de 7 de novembro de 1970 na cidade
de Los Angeles, Estados Unidos, utilizando uma rota não convencional de
embarcações comerciais, passando por pontos estratégicos tais quais: Canal do
Panamá, costa da América do Sul, llhas de Barlavento e Sotavento, Bahamas,
Bermudas, Açores, Mediterrâneo, costa oeste do continente africano, Oceano Índico,
Siri Lanka, Indonésia, Havaí e retornando a Los Angeles em 6 de março de 1976.
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Figura 8 - Planos originais da embarcação Alaskan – 1924

Fonte: Beebe (2013, p. 12).

A embarcação Alaskan, uma grande traineira a motor, ainda não fora a primeira
embarcação de esporte/recreio – Yacht Trawler – de médio porte a perfazer a circumnavegação completa. Esse feito ocorreu no período de 1979-1980 com a embarcação
denominada Champion-53 (Figura 9), projetada inicialmente no ano de 1959, com um
projeto simples (não sendo um projeto específico de IT), e que apresentava a
curiosidade da praça-de-máquinas localizada na proa. Foi a primeira viagem completa
de um IT sem a necessidade de uma equipe profissional de navegação.
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Figura 9 - Champion – 53 | Projeto de Cheoy Lee – 1959

Fonte: Beebe (2013, p. 15).

O Neptune’s Chariot (Figura 10), IT de 75`, projetado por Paul Kotzebue e
construído no estaleiro Knight & Carver, na cidade de San Diego, Estados Unidos, em
1981, registrou a primeira travessia de circum-navegação completa sem paradas para
abastecimento, tendo a peculiaridade de capacidade de combustível de 36.000 litros.
O percurso iniciou em outubro de 1981, na cidade de San Diego, e seu retorno no ano
de 1984.
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Figura 10 - Neptune´s Chariot – 75´ | Projeto de Paul Kotzebue – 1981

Fonte: Beebe (2013, p. 15).

3.2.1.3 Conceituação de IT
A conceituação inicial dos IT deu-se na década de 1940 com um grupo de
projetistas navais formados por Robert P. Beebe, Tubby Watson e Bob Reid. Os
autores

deixam

claro,

em

anotações

das

reuniões

de

discussões

para

desenvolvimento dos primeiros projetos, as bases conceituais fomentadas sobre a
opinião de um comandante americano de uma embarcação de tipologia cruzador:
A principal diferença de barcos de cruzeiros do passado é que iates trawlers
podem se aventurar em oceanos por longos períodos sem utilização de
nenhum vento como propulsão. Poderão efetuar viagens que não estejam
vinculadas círculo Alísio. Tendo em vista que há a necessidade de haver
alimentação essencial e com acomodações com conforto acima do que
estamos acostumados. Sendo essas necessidades atendidas em uma
pequena embarcação, a qual seja facilmente manipulada por uma pequena
equipe. (HERRESHOF, 1957 apud BEEBE, 2013, p. 17).

Segundo Bebbe (2013), o interesse para desenvolver-se um projeto de uma
embarcação de lazer, com tais conceitos e destinada a travessias oceânicas, iniciouse mais especificamente no ano de 1946. No entanto, no ano de 1959 é que realmente
se aprofundaram as discussões, resultando, no ano de 1962, na construção de Beebe
Design-50, documentalmente o primeiro IT projetado e construído (Figura 11).
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Figura 11 - Projeto IT | Robert P. Beebe – 1959

Fonte: Beebe (2013, p. 19).

Em inúmeras reuniões, foram discutidos diversos aspectos referentes ao que se
pretendia obter e resolver com a criação de uma nova forma de conceber-se uma
embarcação a motor para esporte e recreio. Discussões em relação a adaptações de
embarcações, como visto anteriormente, acabaram sendo descartadas e dando início
à base do projeto: coeficiente prismático do casco; este que está relacionado com
forma x espaço interno x deslocamento de água, seguindo inicialmente o primeiro fator
a ser resolvido que foi a relação de espaço para tanques de combustível e o
desempenho de navegabilidade do projeto (BEEBE, 2013). “Essa discussão refletiu
uma quantidade enorme de pesquisa e cálculos. Não ficou claro que fosse simples
escolher um casco grande, pesado para que pudesse ser carregado de combustível
e atingir longas travessias” (BEEBE, 2013, p. 20).
Após essa etapa complexa de compatibilização de variáveis em função da forma
do casco, iniciou-se a discussão em função do alojamento interno. Destacava-se a
necessidade de destinar as áreas abaixo do convés principal a funções de trabalho,
praça de máquinas, tanques e alojamento da tripulação. Tornou-se consenso que o
espaço acima do convés se destinasse para sala de comando, acomodações dos
passageiros e alojamento do comandante.
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Nesse primeiro processo de projeto de ITs, não se caracterizava, ainda, a
preocupação do complexo grupo de espaços que formasse uma residência autônoma
em uma embarcação de esporte e recreio, visto que os primeiros passos foram em
direção da conceituação de um barco capaz de longas travessias com conforto e
liberdade para sua tripulação.
Beebe (2013) deixa clara a conceituação inicial dos ITs, pois não eram veleiros
adaptados e nem tão pouco barcos de pesca modificados. Era uma nova categoria de
iates, os quais apresentavam 3 (três) pontos básicos:

a) São embarcações a motor, as quais podem levar velame ou não para auxílio,
mas em quaisquer formatos ou variação de casco deverá levar combustível
suficiente para a travessia do Oceano Atlântico.
b) Sua distribuição de espaços internos e leiaute geral devem priorizar o conforto
e eficiência para os passageiros e tripulação em longas viagens.
c) Possibilitar navegabilidade através de um espaço com visão livre e protegida
por vidros, estando esse espaço acima da linha d’água.

Após fixar tais conceitos, em janeiro de 1962, Beebe (2013) iniciou o processo
de concepção final do primeiro IT, projetado e executado nos Estados Unidos, e o
início da sua construção. Este foi batizado de Passagemaker, com comprimento de
50”.
Antes de iniciar sua construção, ficou nítida a necessidade de pensar-se nos
requisitos de espaços internos, visto que o projeto não deveria apenas contemplar as
questões técnicas de desempenho e navegabilidade, mas que compreendesse,
também, todas as necessidades básicas de uma moradia autônoma, possibilitando a
vida e o trabalho a bordo.
Nesse projeto, marco histórico na produção de IT, o espaço que lhe fora
destinado a maiores ressalvas era o comando, havendo, nesse local, as necessidades
de ter mobiliário para cartas náuticas, espaço para um sofá e, primordialmente, visão
plena para vante e as laterais da embarcação, garantindo o total domínio de
navegação.
Na figura 12 a seguir, tem-se o arranjo de plano de linhas e o desenho específico da
sala de comando. Já, na figura 13, há o arranjo geral do convés principal e o desenho
do perfil da linha de centro.
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Figura 12 - Projeto IT Passagemaker | Planos de Linhas d’Água e Plano Diametral - Robert P. Beebe
– 1959

Fonte: Beebe (2013, p. 27).
Figura 13 - Projeto YT Passagemaker | Arranjo Geral e Plano de Linha de Centro - Robert P. Beebe –
1959

Fonte: Beebe (2013, p. 28).

62

Por optar por uma embarcação com centro de gravidade baixo, projeto com
restrição de altura em relação ao índice de rolamento, a distribuição dos ambientes
dá-se, praticamente, em apenas um convés - somando-se meio-convés que ficou
destinado ao comando. Em uma análise mais crítica, torna-se evidente a setorização
e a hierarquização dos espaços, pois as acomodações da tripulação de serviços foi
posicionada a ré (entre popa e praça de máquinas), e os ambientes de uso dos
passageiros estão alocadas a vante (entre meia-nau e proa). Essa distribuição tornouse a base para os futuros arranjos de ITs, particularmente no Hemisfério Norte,
concentrando a área social ao meio da embarcação, empregados a ré e acomodações
de passageiros a vante.
Após concluído todo o processo de projeto, construção e uso da embarcação em
algumas travessias, foram registrados pontos de ponderação, os quais serviram de
base para questionamentos e desenvolvimento em novos projetos, sendo eles
apesentados na sequência:


Borda-falsa: Os projetistas e a as suas experiências em embarcações de lazer
anteriores eram, basicamente, sobre veleiros, os quais, por características de
navegabilidade e jogo de velas, praticamente não utilizam essa característica
construtiva. Em IT, por enfrentarem diversas tipologias de mares, há a necessidade
de ter bordas-falsas no convés principal com o intuito de aumentar a segurança e
possibilitar a circulação dos passageiros, como é possível notar em projetos
sucessores como na figura 14.
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Figura 14 - Embarcação Coyaba, ano de construção: 1976 – Projetista: Carleton Mitchell’s

Fonte: Beebe (2013, p. 40).



Comando: Por ter sido o espaço, na fase de projeto, que realmente dispendeu a
necessidade de pré-dimensionamento; atendeu a todas as necessidades de uso, pois
a sua característica de estar acima dos demais espaços e possibilitando plena visão a
vante e laterais funcionou perfeitamente. O projeto concretizou uma das regras
clássicas no desenvolvimento de projetos de ITs: O comando deve possibilitar visão
total a vante, laterais e as pessoas que possam estar no convés principal.



Equipamentos: Há uma grande variação, em novos projetos, entre embarcações com
pouquíssimos equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e técnicos; e outras com
demasiados sistemas complexos. Beebe destaca a preocupação na direção de uma
adequação do uso destes em função da necessidade específica que demanda os
ambientes internos, visto que tais equipamentos sejam de real necessidade para
possibilitar a habitabilidade dos passageiros e também melhor segurança na
navegação.



Equipamento de estabilização: Como uma embarcação de lazer a motor tem como
uma de suas características principais a estabilidade e conforto, ficou evidente nesse
projeto a necessidade de implantação (prevista em projeto) de algum sistema que
reduzisse o índice de rolamento – angulação de variação entre laterais durante
navegação. Nesse projeto, foi utilizado o sistema “flopperstopper” (Figura 15), o qual
possibilitou uma navegação mais confortável e segura. Esses sistemas auxiliares,
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como demonstrado na Figura 15, não são mais utilizados, visto o desenvolvimento de
novas tecnologias com maior desempenho e praticidade.
Figura 15 - Flopperstopper desenvolvido para a embarcação Nordhavn 46

Fonte: Beebe (2013, p. 86).



Leiaute: A distribuição dos espaços internos e mobiliários do Passagemaker 50 –
Beebe não funcionou muito bem em decorrência da grande preocupação com a
navegabilidade e a capacidade de completar suas travessias, sendo negligenciada,
dessa forma, a importância da ergonomia mínima para os ambientes. Esse fator
conduziu novos projetos a terem a preocupação com espaços os quais fossem
adequados aos usos propostos.



Navegação Confortável: Nesse projeto inicial de IT, foi projetado um posto de
comando externo (Flybridge) o qual não foi executado. A falta desse comando externo
evidenciou o desconforto ao navegar em águas e canais que exigiam mais cuidado em
função da dificuldade no trajeto. Este espaço – Flybridge - caracteriza-se por um
ambiente externo, sendo sempre executado sobre o último convés, que possibilita uma
maior visibilidade de toda embarcação sobre o convés principal, no projeto
apresentado na Figura 14 é possível ver tal característica.
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Pegas: Mesmo com a instalação de um sistema (simples e mecânico) de estabilização,
o Passagemaker-50 apresentou variação de 5º-10º graus de índice de rolamento. Esse
índice, somado a ciclos rápidos de variação, podem causar acidentes com os
passageiros, que estejam circulando, ou com utensílios domésticos – na área de
cozimento, por exemplo. Para solucionar essa característica, fez-se uso de “pegas”,
instrumentos que servem como alças de segurança para possibilitar a segurança com
as mãos. Há um exemplo de uso de “pegas” na Figura 16. Essa necessidade inicial
mostra a complexidade ergonômica necessária para o desenvolvimento do mobiliário
interno de uma embarcação IT.

Figura 16 - Foto de interiores de YT com detalhes de Pegas

Fonte: Sail Magazine.5



Ruído: Na fase de concepção projetual, havia uma grande preocupação com o ruído
proveniente do sistema de propulsão e o efeito deste por longos períodos sobre a
tripulação. Estudos apontavam que esses ruídos poderiam trazer grande fadiga
cumulativa e tornar insalubre a permanência na embarcação. Na fase de construção,
foi executado o sistema de isolamento acústico com uso de fibra de vidro entre os
ambientes que estavam diretamente limítrofes com a casa-de-máquinas, o que
possibilitou a redução dos níveis sonoros dos ruídos para níveis mínimos. Hoje, já há
grande variação de tecnologias de isolamento acústico específicos para área naval,
com controle total de redução de ruídos.



Visão Noturna: Ao projetar-se a cabine de comando, não foi levada em consideração
a questão de navegação noturna. O uso de luzes artificiais internas ofuscava

5

Disponível em: <http://d19vj6yy87fjj8.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/05/Hanse505int600x.jpg>. Acesso em: 20 set. 2015.
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totalmente a visão externa, devido à conexão total com o ambiente que compreendia
a área social – cozinha e espaço de jantar. Beebe deixou clara a sua preocupação em
futuros projetos de se prever o isolamento da sala de comando em função da
navegabilidade noturna.
 Verdugo: Passagemaker-50 foi concebido com a instalação de completo verdugo –
sistema de proteção do casco (Figura 17). Esse sistema funcionou como proteção em
ancoragens nas travessias às quais foi submetido. Nos projetos anteriores a esse inicial
de IT, caracterizados por embarcações a vela, Beebe aponta que não era um sistema
usual.

Figura 17 - Passagemaker-50

Fonte: Beebe (2013, p. 30).

O processo de desenvolvimento da embarcação Passagemaker-50 demonstra o
início do desenvolvimento de uma embarcação IT, evidenciando a variedade de
diretrizes complexas que surgiram do uso e da verificação dos erros cometidos. Isso
revela a forma empírica pela qual tais projetos surgiram e foram sendo desenvolvidos
- sem um sistema de diretrizes que pudesse balizar e reduzir o impacto de decisões
incorretas no processo.
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3.2.1.4 Conceituação atual de embarcações IT

O conceito dos ITs deixou de ser vinculado apenas a embarcações de cascos
provindo de traineiras e de pesca de arrasto, permanecendo o conceito de
embarcação de cruzeiro de longas distâncias, com o uso de casco semi-deslocante
e/ou deslocante, alto grau de conforto nos espaços habitáveis, velocidade de cruzeiro
média e baixa, com baixo consumo de combustível. Buehler (2011) discorre:
O termo "Trawler Yacht" descreve um barco de recreio, teoricamente
baseado em um barco de pesca, com um profundo casco, não planante, que
carrega grandes quantidades de combustível e tem acomodações
confortáveis. Iate trawler, na linguagem moderna da publicidade, implica em
força, amplitude, conforto e qualidade; assim com as virtudes de
deslocamento e uma construção sólida, de design baseado em idéias de
longas travessias e extrema segurança em mar aberto. Mas nem todos os
barcos, denominados como Iate Trawler, realmente atendem à definição,
muitas vezes, por serem demasiadamente elevados e apresentarem muitos
vidros com baixa segurança em alto mar. (BUEHLER, 2011, p. 8, grifos do
autor).

O que os diferencia de iates a motor e/ou lanchas são as características descritas
no relato histórico de Buehler (2011). O espaço interno dos ambientes, conforto de
navegação são os pontos primordiais na sua concepção, requerendo tais
características uma embarcação de menor velocidade de navegação e limitações em
quesitos de design, primando-se pela praticidade e pelo conforto da vida a bordo em
detrimento da estética formalista.
Iates Trawlers modernos, mesmo apresentando limitações estruturais, não são
mais projetados simplesmente sob a óptica de barcos de pesca adaptados, como os
que surgiram na década de 1940. Exemplos dessa nova forma de concepção são
expressados em projetos como de Fernando de Almeida - 75’ Lounge Boat (Figura
18) -, e pelo maior fabricante de YT da América do Norte, Nordhavn, com o projeto
N78, ilustrado na Figura 19.
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Figura 18 - 75' - Lounge-Boat – Fernando de Almeida

Fonte: Fernando de Almeida Yacht Design.6

Figura 19 - Ilustração de perfil lateral - N78

Fonte: Nordhavn.7

Dentro das prerrogativas de conforto, espaço e estabilidade, Hamilton e Hamilton
(2006) explicitam sobre as tipologias de cascos utilizados por ITs, elencando três
tipologias, conforme mostra a Figura 20 a seguir.

6



Casco de deslocamento



Casco planante



Casco de semi-deslocamento

Disponível em: <http://www.fernandodealmeida.com/Yachts/75'-Lounge-Boat/1/caption>. Acesso em:
25 out. 2015.
7 Disponível em: <http://www.nordhavn.com/models/78/gallery/renderings/1_open.jpg>. Acesso em: 15
out. 2015.
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Figura 20 - Ilustração de cascos deslocantes e semi-deslocantes

Fonte: Adaptada pelo autor com base em Tim Thomas - Boatinternational8.

Até o advento dos motores modernos a diesel, embarcações eram concebidas
utilizando cascos de deslocamento. Cascos da tipologia de deslocamento empurram
as águas em sua navegação, sendo utilizados por veleiros, barcos de pesca e de
carga. Em iates de cruzeiro com utilização de casco deslocante, tem-se o seu formato
arredondado

(Figura

21),

possibilitando

movimentos

mais

suaves

e,

consequentemente, navegações mais confortáveis. Cascos de deslocamento são
projetados para serem operados com velocidades mais lentas e com sistemas de
hélice de grandes diâmetros. Pela característica de ser empurrado através das águas,
ao invés de sobre elas, a velocidade da embarcação fica limitada. Mesmo sendo uma
formatação de velocidade limitada, essa tipologia oferece características positivas por
possibilitar maiores carregamentos de carga e melhores espaços internos
(HAMILTON; HAMILTON, 2006).

8

Disponível em: <http://www.boatinternational.com/yachts/luxury-yacht-design-interiors/typicalsuperyacht-hull-shapes-explained--701>. Acesso em: 12 jul. 2016.

70

Figura 21 – Ilustração de casco de deslocamento

Fonte: Hamilton e Hamilton (2006, p. 9).

Ainda, segundo Hamilton e Hamilton (2006), os cascos planantes (Figura 22) são
projetados para serem rápidos, sistematizados para que, ao alcançar a velocidade de
cruzeiro, a estrutura seja levantada sobre a superfície, reduzindo o seu arrasto. Os
autores afirmam que tais características são resultado do baixo peso e,
consecutivamente, da menor capacidade de tanques de combustíveis e espaços
habitáveis.
Figura 22 – Ilustração de Casco Planante

Fonte: Hamilton e Hamilton (2006, p. 9).

Já em cascos de semi-deslocamento, Hamilton e Hamilton (2006) definem-nos
como sistemas que incorporam os atributos de um casco deslocante na forma de um
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casco de planeio. A forma do casco apresenta semelhança a uma taça de champanhe
ao invés de uma taça de vinho – como vistos em deslocantes. Há compromisso com
o design para que as características das tipologias de cascos se mantenham –
deslocante e planeio.
Figura 23 – Ilustração de Casco Semi-deslocante

Fonte: Hamilton e Hamilton (2006, p. 9).

3.2.2 Projeto Naval

Projetar é um processo específico de resolução de problemas e é indissociável
às atividades desenvolvidas em áreas da engenharia naval, arquitetura e urbanismo
e design de produto. Pahl e Beitz (1996) apresentam o ato de projetar como uma
atividade meio, a fim de responder a demandas de forma organizada e eficiente. Sob
essa óptica, apresenta-se a prerrogativa de contextualização do ato de projetar em
função do objeto em estudo.
Sob foco nas relações fundamentadas em metodologias de projeto, na área de
arquitetura, Castells (2012, p. 23) enfatiza “[...] pensar a arquitetura como uma
sensível arte social encarregada de responder por reais desejos e sentimentos
humanos”. Nesse contexto, faz-se necessária a compreensão do projetar a partir da
percepção dos espaços experimentados, em função da óptica projetual não estar
apenas direcionada às etapas construtivas e tecnológicas, mas sim com a prerrogativa
do aprendizado com a relação de vivência de espaços. Essa percepção de como as
relações espaciais interagem com o ser humano é que possibilita o oferecimento de
lugares com os quais o usuário pode criar um vínculo (CASTELLS, 2012).
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Sobre essas teorias, torna-se significativo o conceito do ato de projetar
participativo, cujo arquiteto é fomentador do processo em equipes multidisciplinares.
A efetivação do arquiteto e os usuários na fase conceptiva de um projeto, por meio do
conhecimento de suas necessidades, produz resultados satisfatórios na relação e na
apropriação dos espaços. Sanoff (1990) defende que projetistas comprometidos com
a qualidade do uso dos espaços devem considerar a participação dos usuários
envolvendo-os no processo. Dessa forma, a equipe de projeto, com participação de
arquitetos e usuários, confrontará divergências e situações as quais não seriam
observadas sem a referência multidisciplinar.
Assim, o processo de projeto utiliza-se de uma base de conhecimentos teóricos
e práticos e, por meio de metodologias, métodos e técnicas, busca definições e
soluções adequadas para um determinado produto. De acordo com Norman (2006), o
projeto é o resultado da inter-relação do projetista e do usuário. O processo de
concepção projetual, na área naval de embarcações de esporte e recreio, resulta da
relação do usuário com os espaços e as definições da engenharia naval. Nesse
sentido, ainda que a arquitetura trate o projeto em aspectos mais abrangentes, no que
se refere aos espaços, a integração dessas áreas do saber é fundamental para a
qualidade do projeto. Segundo Back (1983), o projeto é uma atividade de atendimento
das necessidades humanas por meio do arranjo de espaços pré-conhecidos, a fim de
formar algo novo; baseado em princípios científicos, dados técnicos, da usabilidade e
na definição de estruturas para o desempenho de funções estabelecidas com
economia e eficiência.
Dentro dessas premissas, o projeto de uma embarcação requer conhecimento
de inúmeras áreas para sua elaboração. Essa tipologia de projeto é desenvolvida por
profissionais de engenharia naval, mecânica, elétrica, arquitetura e outros.
(NAZAROV, 2006).
Projetar uma embarcação é uma atividade complexa, a qual apresenta diversos
parâmetros a serem avaliados por intermédio de cálculos e de procedimentos
rigorosos, principalmente em embarcações de médio e grande porte. Considerações
em projetos devem incluir dimensões, utilização, rota de uso, acomodações,
tripulação, passageiros, manutenção, performance, propulsão, ergonomia e outros
(NASSEH, 2000).
Havendo inúmeras variáveis, em um processo de projeto naval, faz-se
necessária a utilização de uma metodologia de projeto e adoção de parâmetros e
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diretrizes para suas etapas. As decisões e as ações influenciarão no trajeto do
desenvolvimento do projeto e sua relação de tempo à execução final.
Logo, não há uma metodologia específica para a elaboração de projetos para
embarcações de esporte e recreio a motor, havendo abordagens próximas na área
naval. Contudo, há uma metodologia tradicional no desenvolvimento de embarcações
a vela e de grande porte – comercial, apresentada por Evans (1959) na publicação
Basic Design Concepts, denominada “Espiral de Projeto”.

3.2.2.1 Espiral de Projeto

Evans (1959) introduziu a primeira ideia do método Espiral de Projeto - uma
tentativa de organizar uma metodologia global para embarcações. O objetivo principal
era organizar as etapas de projeto em uma formatação lógica e sequencial, somando
níveis de detalhes dos sistemas e componentes de uma embarcação, em uma espiral
automatizando o processo de projeto (Figura 24). Esta tipologia de processo de
projeto fora aceita pelos engenheiros navais, mas alguns acrescentaram
características adicionais às apresentadas originalmente (BURGOS, 2008).
Figura 24 – Espiral de projeto

Fonte: Evans (1959, p. 672).
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Esse modelo apresentado por Evans (1959) é fundamentado sobre o início de
projeto de uma embarcação de navio cargueiro. Pontua-se o início com a análise de
tipologia de arranjo geral no ponto I, sequencialmente as demais linhas radiais são
dispostas a partir do centro, onde cada raio linear apresenta os passos subsequentes
para execução do projeto. O autor demonstra a configuração não-linear e maior
complexidade ao evidenciar no sistema os pontos sequenciais que, em determinados
momentos, não apresentam círculos pontuais. O autor demonstra, assim, a sequência
de definições de projeto com a convergência espiralada e demarca, com esses
pontos, a ordem de preocupação com a etapa. Dessa forma, ele pontua em que fase
o projetista deve se aprofundar tecnicamente com maior definição.
Evans (1959), em seu artigo, apresenta o início pontual específico com uma
ordem lógica escolhendo o seu início com a definição de arranjo geral, mas ele deixa
claro que a espiral pode ser utilizada com escolha livre de qualquer ponto como início
do processo. Seu método apresenta vantagens e desvantagens, mesmo sendo a base
metodológica utilizada na engenharia naval. Dentre suas características adicionais em
relação a um método linear estrutural, pode-se destacar:


Espiral pode ser utilizada em qualquer projeto naval.



Permite maior controle de cada variante no ciclo do projeto.



A forma espiral-radial flexibiliza o processo.



Demonstra a interatividade do sistema, em que um ponto já analisado
pode interagir com os demais independente de uma sequência imutável.

O método desenvolvido por Evans não foi apresentado, segundo o autor, como
um sistema estático. Alguns autores da área, de métodos projetuais navais,
desenvolveram suas variações sobre o sistema de Evans, tal qual apresentados por
Murphy, Sabat e Taylor (1965) e Larsson e Eliasson (1994).
A metodologia apresentada por Murphy, Sabat e Taylor (1965) é uma evolução
da proposta da Evans (1959), pois estão marcados em cada volta da espiral os tipos
de análise que devem ser feitas para cada subsistema componente que formatarão
uma embarcação, ou seja, se a característica deve ser selecionada, calculada,
corrigida, ajustada ou estimada. Na Figura 25, demonstra-se a proposição da nova
espiral de projeto segundo Murphy, Sabat e Taylor (1965).
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Figura 25 - Design Spiral

Fonte: Murphy, Sabat e Taylor (1965, p. 175).

Já, sob a óptica de projetos de embarcações de lazer, da categoria dos iates a
vela – veleiros, Larsson e Eliasson (1994) discorrem sobre o processo de concepção
de iates, espiral de projeto:
O desenho de iates é um sistema interativo, sendo um processo de tentativas
e erros até o resultado final, buscando satisfazer os requisitos pré
estabalecidos. Para poder alcançar isso, o projetista tem de iniciar o processo
com uma série de suposições e desenvolver o projeto, para ver se, ao final,
este satisfaça os requisitos iniciais. No entanto, não será no primeiro decorrer
do processo que terá o resultado esperado, tendo que mudar alguns
pressupostos e repetir o procedimento, normalmente diversas vezes. A
sequência de operações é, muitas vezes, referida como uma espiral, em que
o desenho é executado em todos os passos conceptivos, e, em seguida,
retorna ao seu ponto de partida assim que se verifica que não se chegou ao
resultado esperado. (LARSSON; ELIASSON, 1994, p. 5, tradução nossa).

Na espiral de projeto (Figura 26), há onze segmentos diferentes, cada um
corresponde a uma operação a ser realizada pelo projetista. Nem todas as operações
devem ser realizadas sequencialmente, e as ferramentas utilizadas no processo
podem variar. Em princípio, pode-se incluir mais segmentos na espiral, e, nesse
processo, podem-se somar mais e melhores ferramentas na convergência para uma
solução final (LARSSON; ELIASSON, 1994).
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Figura 26 – Espiral de projeto

Fonte: Adaptada pelo autor com base em Larsson e Eliasson (1994, p. 5, tradução nossa).

Esses métodos são propostos de forma não linear, não obedecendo uma
sequência rígida e possibilitando entradas e saídas múltiplas quando necessário.
Sendo uma tradicional referência na engenharia naval, a Espiral de Projeto não
apresenta detalhes e a descrição funcional de cada fase e nem tampouco as
interseções no processo. Desse modo, Evans (1959), Murphy, Sabat e Taylor (1965)
e Larsson e Eliasson (1994) abrangem métodos gerais, deixando-os em aberto para
interseções necessárias de acordo com o projeto.
No processo de pesquisa, não foi identificada a existência de uma variação do
método Espiral de Projeto para embarcações de esporte e recreio – lazer – a motor.
Os sistemas propostos por Evans (1959) e Murphy, Sabat e Taylor (1965) foram
concebidos para elaborações de projetos de navios, e a proposição de Larsson e
Eliasson (1994), como uma ferramenta para concepção de iates a vela.
Sendo o foco deste trabalho a relação dos espaços na etapa de desenvolvimento
de projeto – Arranjo Geral, nota-se que Evans (1959) define esse ponto como uma
etapa pré-definida, intitulando-a em seu processo como “Tipo de Arranjo”, deixando
claro, no seu processo, que se inicia sobre um modelo existente. Já, na variação do
sistema proposto por Murphy, Sabat e Taylor (1965), o Arranjo Geral aparece na
décima primeira etapa do processo com o termo “Arranjo Preliminar”, ou seja, como
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uma preconcepção que sofrerá alterações, visto que, nessa etapa, não há o processo
de cálculo, mas sim apenas ajustes. Já Larsson e Eliasson (1994) demonstram que,
após as definições da pré-estrutura da embarcação – nesse sistema específico iates
a vela – como casco, vela e quilha é que se chega a quarta etapa denominada “Arranjo
Geral”, demonstrando que o projetista terá de se limitar à estrutura para concepção
dos espaços.
O Arranjo Geral é uma etapa preponderante no processo; etapa relacionada
diretamente aos parâmetros de estabilidade, performance e peso, visto que quanto
maior o número de passageiros, tripulantes, equipamentos, mobiliário e funções,
maior será o peso, e, consequentemente, o cálculo de estabilidade. As etapas de
leiaute e estrutura estão diretamente relacionadas.
Posto isso, conclui-se que o processo de projeto de embarcações de esporte e
recreio é constituído por atividades complexas e equipes multidisciplinares com
elaborações simultâneas e etapas interligadas. O processo exige verificações e
retroalimentação de dados, por tratar-se de um produto múltiplo. No entanto, não
existe um modelo único e/ou ideal, sendo essas três metodologias as mais aplicadas
em estaleiros e escritórios de projetos navais.
Sob a prerrogativa da inexistência de um método de projeto para elaboração de
embarcações de esporte e recreio, há na área de conhecimento de arquitetura e
urbanismo métodos complexos, os quais podem vir a contribuir com novos sistemas
em uma discussão ampliada. Nesse aspecto, elenca-se o método rizomático
(DELEUZE; GUATTARI, 1995) como exemplo dessa observação.

3.2.2.2 Método dos rizomas

Sendo a elaboração de projetos navais processos complexos e não lineares, o
sistema apresentado por Deleuze e Guattari (1995 demonstra grande complexidade
de relações e variáveis das fases inerentes ao desenvolvimento de um projeto,
caracterizado, segundo os autores, por um sistema dinâmico mutável.
O rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre
desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e
saídas, com suas linhas de fuga. São os decalques que é preciso referir aos
mapas e não o inverso. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 33).
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Ferreira (2008), ao discorrer sobre a publicação intitulada Mil Platôs (1983), relata que
seus autores apresentam o conceito utilizando um sistema composto por multiplicidades. O
rizoma interage com o sistema arborescente e rizomático (raízes), em que há um tronco
principal que guia todos os demais conceitos. Nesse sistema (Figura 27), não existe esse
elemento principal, os elementos são ao mesmo tempo únicos e múltiplos. Deleuze e Guattari
(1995) chama essa lógica de raiz fasciculada, a base para a Teoria do Rizoma. Importante
destacar as inúmeras possibilidades que podem resultar de um sistema construído dentro
desse conceito.
Figura 27 - Rizoma

Fonte: Vassão (2010, p. 52).

O método rizomático é apresentado sobre seis (6) axiomas:


Conexão: um ponto pode se ligar aos demais independentemente de pertencer a um
núcleo e outro de diferente núcleo, não existindo no rizoma uma hierarquização binária
ou oposição linear que impeça a conectividade.



Heterogeneidade: as entradas de um rizoma são múltiplas, não havendo centralidade
e/ou direções específicas; as diretrizes são complexas e heterogêneas em um
complexo sistema multidisciplinar.



Princípio da multiplicidade: as multiplicidades são linhas e não pontos fixos; a
interação de diversos pontos, por linhas de conectividade, são de ordem dinâmica com
interação total ao sistema em que, ao se alterar uma diretriz, automaticamente há uma
interação com todas as conexões.
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Princípio da ruptura: as conexões não são absolutas, podem sofrer alterações em
suas conexões – rupturas – das quais podem se reestruturar formando novas
conexões; sistema mutável, não estático e nem absoluto.



Cartografia: sistema complexo com função de mapeamento das diretrizes; o mapa é
aberto e desmontável, pode ser conectado em qualquer uma de suas partes ou
dimensões, é reversível e suscetível de receber montagens de qualquer natureza, ser
(re)construído em outras análises.



Decalconomia: é empregado pelo sistema arborescente e o sistema radícula, já que
será a partir dele que os processos de hierarquização poderão ser produzidos; os
decalques configuram as ramificações hierárquicas que possam coexistir ao sistema
com multiplicidades segundo eixos de significância e de subjetivação.

Em função da heterogeneidade de dados, sistemas, etapas, profissionais do
universo complexo da elaboração de um projeto naval, o método proposto por Deleuze
e Guattari (1995) reflete uma abordagem de maior conectividade e ilimitadas relações
da característica intrínseca das suas conexões múltiplas. Isso significa que esse
método também pode ser aplicado a outros projetos para além de embarcações, como
já vem sendo aplicado na arquitetura e no urbanismo.
Essa metodologia também pode ser utilizada em outros métodos, entre eles,
um específico e voltado aos projetos de embarcações de esporte e recreio da
categoria IT.
3.2.3 Arranjo geral
Arranjo: Distribuição das acomodações e espaços operacionais segundo
critérios específicos da embarcação. (ANDRADE, 1992, p. 127).
Plano de Arranjo geral: [...] o arranjo interno de cada nível de acomodações,
com a denominação de cada compartimento, sendo que nos camarotes
deverá ser informado o número de beliches e se este se destina a passageiro
ou tripulante (especificar qual o tripulante), enquanto que nos compartimentos
sanitários deverão ser informados e/ou representados o número de vasos
sanitários, lavatórios e chuveiros [...]. (BRASIL, 2005, p. 3).

Apresentadas as definições de Arranjo geral, assim como define Fonseca
(1989), em seu livro Arte Naval, o conceito está estruturado em sua definição macro,
como definições da disposição dos espaços e compartimentações em registros
técnicos – desenhos – sob a estrutura dos conveses existentes nas embarcações.
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Arranjo geral são desenhos contendo informações que visam a dar uma ideia
geral do conjunto, e não servem para confecção de peças ou partes neles
representadas. [...]. Os desenhos de arranjo geral dos conveses, cobertas e
superestruturas mostram cada convés completo em um só desenho. Eles
indicam a numeração e o nome dos compartimentos, disposição do
mobiliário, qualidade do piso e do isolamento. (FONSECA, 1989, p. 208).

A fim de exemplificar o registro de arranjo geral de uma embarcação, a Figura
28 a seguir representa um AG ilustrativo.
Figura 28 – Arranjo geral ilustrativo – Projeto Iate Trawler Moonem 83

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Sob a óptica da análise de similaridade dos processos de projetos, o arranjo
geral em embarcações equipara-se ao anteprojeto e leiaute geral, definidos nos
métodos de arquitetura e urbanismo. Hertzberger (1999) afirma que a arquitetura deve
ser capaz de gerenciar as inúmeras situações que afetam a maneira geral pela qual o
espaço é percebido e utilizado. O arquiteto precisa levar em consideração os diversos
usos, além das necessidades dos seus usuários e suas diferentes expectativas sobre
os espaços. Nesse enfoque, a fase de arranjo geral não pode limitar-se apenas ao
registro técnico das disposições de espaços e equipamentos, mas sim a um processo
de maior complexidade vinculada ao processo de definição espacial e suas variáveis.
Em embarcações, o AG compreende as áreas habitáveis e inabitáveis do barco,
ou seja, espaços de convívio social, de trabalho, técnicos entre outros. Esses espaços
estão associados a definições técnicas, requisitos mínimos, estruturais e função, seja
técnica e/ou relacionada ao seu usuário. Contudo, os espaços em embarcações
estarão sempre condicionados a áreas reduzidas. Isto é, quaisquer que sejam a
dimensões das embarcações, as dificuldades em função aos espaços sempre estarão
presentes e cada centímetro de projeto inadequado resultará em perdas significativas
em relação aos espaços de uso da embarcação. Em projetos acima de 60” (pés), os
espaços são suficientes para acomodar adequadamente os requisitos mínimos, mas
sempre exibirão pontos restritivos e de difícil aproveitamento. No entanto, em
embarcações de pequeno porte, serão diversas as limitações causadas pelos espaços
limitados, como exemplo do pé-direito exíguo (NASSEH, 2008).
A relação dos espaços, sejam eles em uma residência ou em uma embarcação
de esporte e recreio de médio porte, está diretamente envolvida a forma que os
usuários os utilizam e como interagem com o meio. Para Bins Ely (2001), as atividades
humanas demandam determinados espaços físicos para serem concretizadas e,
levando-se em consideração a diversidade de atividades e diferenças de habilidades
dos indivíduos, as características dos espaços podem dificultar ou facilitar a sua
efetivação. Projetar inadequadamente um espaço físico irá gerar limitações para o
desenvolvimento de suas atividades, podendo implicar mais uso de energia para sua
efetivação. Já espaços projetados de forma correta, em relação ao arranjo geral,
equipamentos e mobiliário, resultará em mais conforto e qualidade de uso.
Em uma abordagem mais específica, na área de habitabilidade e de segurança
para alojamentos em embarcações, Toniolo (2014) afirma que embarcações são
sistemas complexos, sofisticados e dispendiosos. Por esse motivo, seus objetivos de
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projeto e construção são de estender sua vida útil ao máximo e ter a relação custo x
benefício sempre ampliada. Para que isso ocorra, no desenvolvimento do projeto, na
construção e na utilização, via de regra, são utilizados o conhecimento, os materiais
e as tecnologias mais recentes disponíveis na elaboração dos projetos em relação às
praças de máquinas, setores de comunicação, navegação e espaços de trabalho.
Nesses casos, os padrões ergonômicos são constantemente atualizados em função
da evolução dos equipamentos e dos procedimentos, visando a segurança e a
eficiência operacional. Apresenta-se a ressalva de que isso não ocorre nas
concepções projetuais dos espaços habitáveis destinados ao repouso, à alimentação
e ao lazer. A declaração da Organização Marítima Internacional (OMI, 1999, p. 4)
aponta que, até o ano de 1999, os fatores humanos não tinham sua estimada
importância reconhecida pela entidade.
A etapa de projeto, seja utilizando método da Espiral de Projetos de Larsson e
Eliasson (1994) ou Evans (1959), caracterizada por Arranjo Geral, segundo Fonseca
(1989), é resultado de um processo complexo da elaboração dos espaços habitáveis
e inabitáveis. Esses espaços destinados aos usuários, seja para repouso,
alimentação, trabalho ou lazer, requerem sua concepção sob normatizações,
recomendações, dados estatísticos e exigências nacionais e internacionais.
Toniolo (2014) relata a questão sobre as escassas publicações referentes aos
alojamentos. As publicações relacionadas aos fatores humanos em embarcações a
respeito da ergonomia nos sistemas marítimos são quase em sua totalidade sob a
óptica dos espaços técnicos e de trabalho. O autor salienta a escassa produção
nacional e internacional de normas, de pesquisas e de publicações referentes a
espaços destinados para alojamentos, lazer e alimentação.
Nesse contexto, McCaffferty e Clifford (2002) compilam, em seu artigo Human
erros and marine systems: current trends, as principais publicações referenciais na
área marítima, sendo evidentes e direcionadas para os espaços técnicos das
embarcações, como visto no Quadro 5 que segue.
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Quadro 5 – Referências técnicas – Human erros and marine systems: current trends

Referências Técnicas - Human erros and marine systems: current trends
Guidelines on ergonomic criteria for bridge equipment and layout (MSC 73/Circ 982)
Navigational bridge visibility and functions (IMO Res. A. 708-(17))
Ship´s bridge layout and associated equipment – requirements and guidelines (BS EM ISSO
8468)
Role of the human element in maritime casualties – engine room design and arrangements
(IMO DE 38/20/1)
Guidelines for engine room layout, design and arrangement (MSC 68/Circ 834)
Role of the human element in maritime casualties- guidelines for the on board application of
computers (IMO DE 38/20/2)
ABS guide for crew habitability on ships (2001)
ASTM´s standard practice for human engineering program requirements for ships and maritime
systems, equipment, and facilities (F-1337) (1991)
ASTM´s standard practice for human engineering requirements for ships and maritime
systems, equipment, and facilities (F-1166) (2000).
Fonte: Elaborado pelo autor.

No documento oficial da American Bureau of Shipping (2003) – Guidance notes
on the application of ergonomics to marine systems, consta: “[...] o volume de projeto
ergonômico disponível para arquitetos navais, projetistas e engenheiros ainda é
escasso [...]”. O documento registra a necessidade de aprofundamentos sob o
enfoque de espaços destinados aos passageiros e tripulantes no que tange à
habitabilidade – na tríade de descanso, alimentação e lazer.
Sobre essa prerrogativa de grandes lacunas de publicações e pesquisas, na área
naval, Toniolo afirma, em sua pesquisa:
[...] aspectos relacionados à habitabilidade dos alojamentos da tripulação e
sua influência na segurança e no desempenho da embarcação como um
todo. Ainda assim, como se pode depreender da comparação entre os
padrões aplicáveis aos alojamentos das embarcações e aos destinados a
instalações semelhantes em terra, os padrões destinados às embarcações
são, em termos de conforto e segurança, muito inferiores aos aplicáveis em
terra. (TONIOLO, 2014 p. 33).

Com esse pressuposto, faz-se necessária a apresentação dos critérios e dos
requisitos, aplicáveis e passíveis de novas pesquisas, para projetos e elaboração dos
espaços habitáveis e inabitáveis em embarcações.
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3.2.3.1 Critérios e considerações

Desempenhos, em seus requisitos e critérios, demonstram as condições quantitativas e
qualitativas que um determinado produto deve atender e apresentar no intuito de satisfazer
às exigências do usuário, quando solicitado por condições de uso, de exposição e de tempo
(MITIDIERI FILHO, 2007). Em projetos civis, desenvolvimento de espaços são normatizados
pela NBR 15.575, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2008), a qual
preconiza que o desempenho é o comportamento em uso das edificações e seus sistemas
construtivos, cumprindo funções quando sujeitos a determinados agentes e ações
(TAKAOKA, 2010).

Segundo a NBR 15.575, no que tange às questões de habitabilidade, os
requisitos dos usuários são expressos pelos seguintes fatores:


estanqueidade;



desempenho térmico;



desempenho acústico;



desempenho lumínico;



saúde, higiene e qualidade do ar;



funcionalidade e acessibilidade;



conforto tátil e antropodinâmico.

Já as exigências do usuário, segundo a ISO 6241 (1984), são:


segurança estrutural;



segurança ao fogo;



segurança à utilização;



estanqueidade;



conforto higrotérmico;



exigências atmosféricas;



conforto visual;



conforto tátil;



conforto antropodinâmico;



higiene;



adaptação à utilização;



durabilidade;



economia.
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Na área naval, norma é o que se usa como referência padrão àquilo “[...] que se
estabelece como base [...] para a realização ou avaliação de alguma coisa”
(FERREIRA, 1989). Normatizações tratam dos padrões mínimos. Ainda assim, podese observar que os padrões mínimos determinados por normas de cumprimento
obrigatório são frequentemente adotados em projetos como únicas diretrizes para
ambientes em embarcações. Muitos desses padrões são considerados aceitáveis,
mas estão aquém do recomendado, das considerações saudáveis (TONIOLO, 2014).
Sob esta óptica, são identificados os principais atores, entidades e organizações
responsáveis pelas normas de cumprimento obrigatório no Brasil: Diretoria de Portos
e Costas (DPC), Organização Marítima Internacional (OMI) e Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Estas apresentam registro da obrigatoriedade, nos
processos de projeto e construção das embarcações, dos sistemas classificatórios,
ou seja, as Sociedades Classificadoras: “[...] são empresas, entidades ou organismos
reconhecidos para atuarem em nome da Autoridade Marítima Brasileira na
regularização, controle e certificação de embarcações nos aspectos relativos à
segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e da prevenção da poluição
ambiental ” (TONIOLO, 2014, p. 94).
Dentro das premissas de normatizações e obrigatoriedade, Toniolo (2014)
compila e discorre sobre seis agrupamentos, os quais são apresentados no Quadro 6
a seguir.
Quadro 6 - Requisitos e critérios – Normas e legislações para embarcações mercantes

Requisitos / Critérios
Conforto Acústico

Publicações
Code on noise on board ships (Organização Marítima Internacional, 1981)

Resolution MSC.337(91) 2012 (Organização Marítima Internacional, 2012)

Guide for crew habitability on ships (American Bureau of Shipping, 2001a)

NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico (Associação Brasileira
de Normas Técnicas, 1987)
Rules for the classification of ships. Part F, Additional Class Notations.
(RINA, 2012)

Vibrações

Não há referências em normatizações nacionais.
Guide for crew habitability on ships (American Bureau of Shipping, 2001a)
Guide for passenger comfort on ships (American Bureau of Shipping, 2001b)
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Rules for the classification of ships. (RINA, 2012)

Iluminação

Normas da autoridade marítima para embarcações empregadas na
navegação em mar aberto (NORMAM 01) (BRASIL, 2005)
NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência (Associação Brasileira de
Normas Técnicas, 1999a)
Convenção SOLAS (Organização Marítima Internacional, 1974)
Accommodation of crews convention (C 75) (Organização Internacional do
Trabalho, 1946)
Guide for crew habitability on ships (American Bureau of Shipping, 2001a)

Conforto Térmico

Normas da Autoridade marítima para embarcações empregadas na
navegação em mar aberto (NORMAM 01 - 02) (BRASIL, 2005)
Accommodation of crews convention (C 75) (Organização Internacional do
Trabalho, 1946)
American society of heating, refrigerating and air condictioning enginers
(A.S.H.R.A.E.)
American conference of governmental industrial hygienists (A.C.G.I.H.)
Guide for crew habitability on ships (American Bureau of Shipping, 2001a)

Circulações

Normas da Autoridade marítima para embarcações empregadas na
navegação em mar aberto (NORMAM 01) (BRASIL, 2005)
NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos (ABNT, 2004)
NBR 15450 – Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte
aquaviário (ABNT, 2006)
Convenção SOLAS (Organização Marítima Internacional, 1974)
Accommodation of crews convention (C 186) (Organização Internacional do
Trabalho, 2006)
Naval Ship Code. ANEP 77 (edition 2) (Organização do Tratado do Atlântico
Norte, 2010)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Posto isso, pode-se argumentar que existem pesquisas, publicações e normas
referentes aos requisitos para projetos e execuções para espaços habitáveis na
construção civil. Já, no que tange a ambientes semelhantes, em função e arranjo
espacial, em embarcações, o que se registra são normatizações internacionais
referenciadas à marinha mercante, ou seja, para navios comerciais. Permitindo o
levantamento de requisitos e fatores que, em conjunto com outras contribuições
proporcionadas pela ergonomia e antropometria, deverão ser refletidos no processo
projetual de um IT - tendo as premissas elencadas por Fonseca (1989), sobre
normatizações, recomendações, dados estatísticos e exigências nacionais e
internacionais. O foco desta pesquisa, assim, são os dados estatísticos sobre análises
de projetos, a fim de possibilitar melhores resoluções na etapa de AG.
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4 CONCEITUAÇÃO DO OBJETO - IATE TRAWLER 70”- 90”
Em relação à definição afirmada de embarcações IT, Buehler (2011) caracterizaas por serem baseadas em barcos de pesca, com casco profundo, podendo levar
quantias consideráveis de combustível e apresentando acomodações confortáveis.
Ainda sob o olhar moderno, são barcos reconhecidos pela força (motriz), amplitude,
conforto, qualidade, construções sólidas e desenho baseado em travessias longas em
mar aberto. Tem-se, dessa forma, nessa tipologia, a semelhança no que tange aos
conceitos de habitabilidade, mais próxima em embarcações de lazer, com residências.
Nesta seção, apresenta-se o objeto de pesquisa deste trabalho, balizando sua
variação dimensional específica, sob a definição de número de tripulantes,
passageiros e camarotes. Objetiva-se, sob essas diretrizes, a limitação de projetos
para análise tendo a premissa de semelhança, com as predefinições das tipologias
dos espaços habitáveis e inabitáveis decorrentes de função e seus usuários.
Dentro dessas premissas, por meio da análise de material extraído da 27th
InterFerry Conference – IMTA (2002), registrado em anais, a Figura 29 a seguir,
apresentada por Levander9, o qual aborda as questões de oportunidades e de
desafios no futuro das embarcações Ferrys, destinadas ao uso de cruzeiro. São
tipologias que se assemelham nas características iniciais, por serem embarcações de
lazer em que há uma grande variação da quantidade de passageiros, tempo de
permanência na embarcação e totalmente proporcionais ao seu tamanho. Nesse
sentido, existem tipologias que operam com variadas escalas, desde doze horas a
embarcações com autonomia de um mês. Maior o tempo disponibilizado pelo serviço,
a embarcação estará diretamente proporcionalizada com o seu tamanho, número de
atrativos e serviços oferecidos. Essa relação pode ser visualizada diretamente na
Figura 29 a seguir, apresentada na 27th InterFerry Conference - (International Marine
Transport Association – IMTA). Ela está relacionada diretamente aos serviços
oferecidos em embarcações de grande porte e dá subsídios para uma interpretação
para IT, demonstrada na Figura 30.

9

Ferry opportunities for the future - 27th Annual Conference - Gold Coast, Queensland, Australia | 14th
- 17th October 2002 - Session 2. Cruise Ferries - Challenges and Opportunities. Kai Levander, Senior
VP - Kvaerner Masa-Yards Technology, Finland.
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Figura 29 - Infográfico da relação tempo x necessidades em embarcações turísticas

Fonte: Imta / USA (2004, tradução nossa).

Figura 30 - Infográfico da relação tempo x espaços habitáveis em embarcações de esporte recreio

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Relacionando o infográfico da Figura 29 sobre a relação tempo x necessidades
turísticas, apresentado por Levander (2002) em analogia às necessidades de uso em
embarcações de esporte e recreio, apresenta-se, nesta pesquisa, a relação de
programa de espaços habitáveis em função do tempo de permanência. Esse quadro
tem a prerrogativa hipotética dedutiva ideal, sendo abrangente em função da tipologia
do barco de esporte e recreio, tendo a faixa temporal de uso de IT basicamente
definida nas bases de média e longa distância. Dessa forma, prescreve-se um
universo de maior complexidade e variação de espaços para supressão das
necessidades dos passageiros e tripulantes.
Ao definir o objeto sobre premissa de embarcações de esporte e recreio de
médio porte, tipologia específica IT, semelhança com residências unifamiliares e
utilização em longas distâncias (acima de sete dias), são definidos os requisitos, para
limitação do objeto de pesquisa, apresentados no Quadro 7 a seguir.
Quadro 7 – Requisitos para definição do limite dimensional do objeto - IT

Requisitos para definição do limite dimensional do objeto - IT
Tipologia da embarcação

Iate a motor – subcategoria trawler.

Distância de navegação

Longa distância em mar aberto.

Número de passageiros

4 > 10 Passageiros com pernoite.

Número de tripulantes

≥ 3 Tripulantes.

Número de camarotes

≥ 6 Camarotes.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dentro dessas limitações, sob exigências normativas e programa de
necessidades mínimas dos espaços habitáveis, nesta pesquisa é apresentado o
diagrama das variações dimensionais sob essas demandas na Figura 31.
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Figura 31 – Diagrama dimensional da relação passageiros x tripulantes x camarotes em embarcações
IT

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Nesse contexto, delimitando-se a pesquisa sobre o objeto IT, o diagrama (Figura
31) apresenta as variações dimensionais em função dos três eixos balizadores –
passageiros, tripulantes, camarotes - tendo sido elencado, neste trabalho, as
embarcações com limite dimensional entre setenta e noventa pés, as quais
compreendem as limitações delimitadas no Quadro 7 anterior. Essas delimitações
balizam a busca e o registro de projetos de embarcações da categoria IT para o
processo de análise da pesquisa.
Para possibilitar melhor entendimento sobre os projetos de uma embarcação de
esporte e recreio de médio porte IT, será apresentado, para fins ilustrativos, a
formatação de arranjos gerais com legendas e informações pertinentes à tipologia de
projeto.
4.1 Arranjo Geral básico de embarcação Iate Trawler 70” – 90”

Projetos de iates da categoria IT possibilitam diversos leiautes, pré-configurados
de acordo com suas limitações dimensionais, necessidades dos passageiros, normas
de classificadoras internacionais e ambientes passíveis de alterações. A variação
dimensional está diretamente relacionada à liberdade de definições espaciais
internas, mas quão menor for o barco mais restritiva será a disposição dos limites
espaciais, visto que, em muitos métodos construtivos, as estruturas do casco
delimitam os espaços. Em contraponto, em embarcações de médio a grande porte, as
estruturas serão configuradas em função das definições do leiaute.
A fim de descrever os decks (pavimentos) e as tipologias de espaços que
compõem embarcações, foram utilizados nesta pesquisa dois projetos de embarcação
IT: o projeto B122, desenvolvido pela PROA Projetos de Engenharia Naval, e Voyager
94, projetado por Shipyard10, de recreio, médio porte a motor. Contudo, ocorrem
diferenças de disposições de espaços em relação a outros projetos dessa tipologia,
ou mesmo mudanças significativas, em função das necessidades dos usuários.
Dessa forma, a fim de proporcionar uma leitura básica e geral dos principais
espaços de uma embarcação da categoria IT, são expostos e registrados os AGs,
cujas estruturas estão definidas em decks (pavimentos) demarcados pelos acessos
verticais.
10

SHIPYARD, M. Voyager 94. [200-]. Disponível em: <http://www.muldershipyard.nl/enUS/yachts/voyager-94>. Acesso em: 20 ago. 2016.
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A Figura 32 ilustra a representação gráfica técnica, simplificada, de AG de uma
embarcação IT, com dimensão de pontal moldado 93” (pés), havendo o registro de
desenho técnico das plantas baixas dos decks e apresentação do perfil lateral da
embarcação.
Figura 32 – Arranjo Geral IT – Projeto B122 | PROA Projetos de Engenharia Naval 2010

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Já a Figura 33 demonstra como são ilustrados os AGs de embarcações IT, com
padrões comerciais, sendo essa tipologia a registrada na fase de pesquisa de dados.
Os projetos técnicos são de propriedade intelectual de escritórios de projetos navais
e/ou estaleiros, não sendo disponibilizados para terceiros e também para pesquisas
científicas.
Figura 33 – Arranjo Geral IT – Projeto Voyager 94 | Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O infográfico a seguir (Figura 34), representa a diagramação de desenho técnico
de uma embarcação. Há a orientação de leitura dos desenhos, sendo o deck inferior
a base da representação, seguindo sobreposição dos decks consecutivamente acima,
até a representação do perfil lateral da embarcação.
Figura 34 – Infográfico de leitura de Arranjo Geral IT – Projeto Voyager 94 | Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Ainda referente à orientação da forma gráfica, a embarcação é registrada
seguindo a leitura da esquerda para direita com a relação direta de popa para proa,
com desenhos, decks e demais registros alinhados e relacionados com a régua de
cavernas,

estas

posicionadas

abaixo

deles.

Nas

imagens

apresentadas

subsequentemente, também estão representadas as macroáreas habitáveis e
inabitáveis, em função dos decks, referenciados pela estrutura relativa a áreas
internas x externas e com relação espacial de coberta x descoberta.
Para melhor leitura, entendimento e referência da relação espacial dos decks
que compreendem o projeto de uma embarcação IT, apresenta-se o infográfico,
representado na Figura 35 que segue, o qual relaciona os níveis do projeto com a sua
localização espacial no registro técnico de seção de linha de centro – corte
longitudinal.
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Figura 35 – Infográfico de leitura de Arranjo Geral IT – Projeto Voyager 94 | Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em se tratando dos espaços habitáveis e inabitáveis do projeto Mulder 94, nesta
pesquisa, utilizando como base referencial de ilustração e leitura de projeto, com o
intuito de relacionar as tipologias macros de espaços a cada nível dessa embarcação,
serão expostos infográficos relativos aos decks existentes nesse projeto.
Sob a óptica da delimitação das áreas existentes no projeto da embarcação,
distingue-se, nestas ilustrações, uma prévia dos agrupamentos que serão utilizados
para as análises de projetos do próximo capítulo desta pesquisa.
Na Figura 36, tem-se a representação do nível do Deck Inferior:
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Figura 36 – Infográfico de leitura de Arranjo Geral IT | Deck inferior – Projeto Voyager 94 | Mulder
Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesse nível da embarcação, situados abaixo da linha d’água, encontram-se os
espaços destinados às acomodações dos passageiros e tripulantes, espaços
destinados ao lazer náutico e a fundamental sala de máquinas.
Seguindo a formatação de leitura de projetos navais, apresenta-se na Figura 37
o nível do Deck Principal:
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Figura 37 – Infográfico de leitura de Arranjo Geral IT | Deck inferior – Projeto Voyager 94 | Mulder
Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

O deck principal é o plano central, como a denominação explicita, de uma
embarcação de esporte e recreio da categoria IT. Nesse nível da embarcação,
encontra-se, neste projeto, o espaço primordial para sua operacionalidade, a Sala de
Comando. É nesse plano que há o acesso, terra – embarcação, dos passageiros e
tripulantes, e o nível que é destinado aos espaços habitáveis de convivência, visto a
função fim dessa tipologia de embarcação: o lazer. A destinação dos espaços sociais
nesse nível é uma condição sine qua non, pois é o primeiro nível que há acesso livre
para o espaço externo, o meio de navegação – mar, o qual perfaz o cenário de destino
contemplativo para a qual essa tipologia de embarcação é projetada.
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Representando o terceiro e último nível do projeto Voyager 94, desenvolvido por
Shipyard11, a Figura 38 traz graficamente o Deck Flybridge:
Figura 38 – Infográfico de leitura de Arranjo Geral IT | Deck Flybridge – Projeto Voyager 94 | Mulder
Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesse projeto, utilizado na pesquisa como referencial em projetos de
embarcações IT, há o nível denominado Flybridge, o qual não perfaz uma
necessidade básica para essa tipologia de barco. Esse é um plano amplamente
utilizado em função do desejo de ampliação de espaços habitáveis sociais abertos e,
consecutivamente, de áreas técnicas de apoio, como demonstrado na Figura 38, com
a existência de equipamento de apoio – bote inflável – e também a secundária sala

11

SHIPYARD, M. Voyager 94. [200-]. Disponível em: <http://www.muldershipyard.nl/enUS/yachts/voyager-94>. Acesso em: 20 ago. 2016.
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de comando externa, destinada aos armadores que possuem licença para pilotar a
embarcação em momentos de lazer.
Como apresentado no capítulo 3, sobre o histórico da produção de iates IT,
essas embarcações iniciaram sua produção com a existência básica de 2 (dois) níveis
– decks – essenciais: inferior e principal, os quais são, basicamente, para atender a
demanda dos espaços mínimos habitáveis e inabitáveis essenciais ao objeto
proposto. Sob a óptica evolutiva dos projetos, baseados na demanda crescente do
uso recreativo – lazer, projetos de IT evoluíram com acréscimos de espaços
destinados ao lazer e não mais apenas a sobrevivência ao seu uso.
Sob esse novo panorama, tendo a limitação dimensional aferida neste capítulo,
foram pesquisados projetos semelhantes de embarcações IT para o desenvolvimento
analítico do capítulo subsequente.
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5 ANÁLISE DE PROJETOS DE EMBARCAÇÕES SEMELHANTES
Na área de projetos navais, existe a premissa de análise de projetos
semelhantes que visa, por meio dos dados estatísticos revelados por construções
predecessoras, o balizamento inicial no desenvolvimento de novos projetos. Parte-se,
assim, da premissa de que novas embarcações não surgem de fórmulas matemática
puras, mas sim da análise do que já foi construído e testado, como afirma Raffaela.
Na Engenharia Naval, em particular, o processo criativo de se projetar é
delineado muitas vezes por projetos semelhantes, onde características
similares são utilizadas para iniciar o processo. Séries de navios típicos
balizam fatores de projeto tornando possível um início da interação entre
problema e solução, envolvendo suas causas e efeitos. Quando não é
possível obter um número de navios semelhantes suficiente dentro de
requisitos estatísticos, o processo de projetar torna-se racional desenrolando
uma série de tentativas e erros até se chegar no que se deseja. (RAFFAELA,
2007, p. 1).

Para esta etapa da pesquisa, foram utilizados vinte e cinco projetos de IT, os
quais formam o resultado de extensa pesquisa em estaleiros de construção de
embarcações de lazer, com variações dimensionais de setenta a noventa pés de
produção nacional e internacional.
O acesso ao projeto técnico, em tipologias do objeto desta pesquisa, é limitado
à equipe técnica de desenvolvimento, o estaleiro responsável por sua execução e, em
casos de produção específica, do armador. Havendo essa limitação, para obtenção
dos registros técnicos completos, nesta pesquisa, foram registrados os AGs básicos,
destinados ao domínio público e comercial.
O resultado da pesquisa por projetos e arranjos gerais está descrito no Quadro
8 que segue, no qual estão registrados a denominação do IT, a dimensão de pontal
moldado e o estaleiro responsável pela sua produção. Projetos dessa complexidade
são produzidos por equipes técnicas multidisciplinares, sob responsabilidade do
fabricante.
Quadro 8 – Listagem dos projetos de embarcações IT utilizadas nas análises da pesquisa

1
2
3
4
5
6
7

Denominação
(modelo)
Alaskan 70
Bering 77
Bering 80
Black Sea 79
Black Sea 80
Cantiere 86
Cantiere 90

Dimensão

Estaleiro | Fabricante | País

(pés)

70
77
80
79
80
86
90

Alaskan Yachts, Fortalauderdale, FL – Estados Unidos
Bering Yachts, Raeigh, NC – Estados Unidos
Black Sea Yachts Shipyard, Mykolaiv – Ucrânia
Cantiere Delle Marche, Ancona - Itália
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Conrad 88
Debir 85
Drettman 78
Foyachts 78
Horizon 77
Horizon 85
Jetten 75
KingShip 75
KingShip 90
MCP 76
MCP 85
Mondo Marine 90
Moonen 72
Moonen 83
Princess 82
Privateer 84
Selene 78
VanDerValk 75

88
85
78
78
77
85
75
75
90
76
85
90
72
83
82
84
78
75

Conrad Shipyard, Gdanak - Polônia
De Birs Yachts, Alexandria - Egito
Drettmann Yachts, Bremen - Alemanha
Fifth Ocean Yachts, Nikolaev - Ucrânia
Horizon ShipyardI, Kaohsiung - Taiwan
Jatten Yachting, Sneek - Holanda
KingShip Shipyard, Kowloon - Hong Kong
Estaleiro MCP Yachts, Guarujá, SP - Brasil
Mondomarine Shipyard, Principado de Mônaco
Moonen Yachts, Hertogenbosch The Netherlands Holanda
Princess Yachts, Plymouth - Inglaterra
Privater Yachts B. V., Uitwellingerga - Holanda
Selene Shipyard, GuangDong - China
Van Der Valk Continental Yachts, Waalwijk – Holanda

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para realização da análise dos projetos de embarcações semelhantes, serão
descritas as duas tipologias de abordagens, uma de ordem estatística de delimitações
dos espaços habitáveis e inabitáveis e outra de fluxos e caminhamentos dos usuários
de ITs.
5.1 Delimitações dos espaços habitáveis e inabitáveis em ITs
A análise aqui proposta está diretamente vinculada ao estudo da relação
dimensional dos espaços e das funções nos projetos de embarcações IT. Utiliza-se o
processo analítico baseado no método de Flório (2002), realizado por meio de
representação gráfica bidimensional diagramática. A ênfase encontra-se nos aspectos
relativos às questões de função e de tipologia de usuário, sejam eles internos,
externos, sociais, privativos, de serviço, circulações ou técnicos. Estes formam o
complexo sistema funcional habitável da embarcação de lazer neste instrumento
pesquisado.
No campo do saber da arquitetura e do urbanismo, no seu conteúdo
programático arquitetônico, há a prerrogativa da divisão por atividades e categorias,
conceituado por Kowaltowski et al. (2011):
O programa identifica as atividades envolvidas na edificação a ser projetada,
com todos os aspectos que o projeto deve atender. Sugere-se a divisão por
atividades desenvolvidas pelas diversas categorias de usuários. Como os
projetos podem ser de naturezas muito diferentes, os programas também são
diversificados, o que não impede que a características gerais dessa fase do
processo de construção sejam apresentadas. Considerar as atividades
desenvolvidas na edificação implica em identificar cada setor ou serviço
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organizado pelo cliente ou corporação, e pode exigir subdivisões das
atividades. (KOWALTOWSKI et al., 2011, p.106).

A prerrogativa do registro gráfico, demonstrada por Cisneros e Anguiano (1985),
nas Figuras 39 e 40, mostra o zoneamento do programa arquitetônico em função da
tipologia das atividades desenvolvidas por seus usuários, nesse caso em uma
residência unifamiliar.
Figura 39 – Diagrama de funcionamento por zonas em residência unifamiliar – pavimento superior

Fonte: Cisneros e Anguiano (1985, p. 518).
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Figura 40 – Diagrama de funcionamento por zonas em residência unifamiliar – pavimento térreo

Fonte: Cisneros e Anguiano (1985, p. 519).

São definidas as delimitações em quatro macro-zonas (Figura 41), resultante dos
espaços habitáveis e inabitáveis sob a óptica do usuário-função, sendo elas: espaços
de hóspedes, espaços de tripulantes, espaços mistos e espaços técnicos.

Figura 41 - Organograma de espaços habitáveis e inabitáveis possíveis de utilização em embarcações
IT (Iate Trawler)

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.1.1 Conceituação das macro-zonas de análise

Apresentado os quatro principais núcleos, representados na Figura 41, sobre as
áreas habitáveis e inabitáveis, delimitadas com a premissa do usuário x função, serão
explicitados os respectivos conceitos a seguir (Figura 42).
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Figura 42 - Organograma detalhado de espaços habitáveis e inabitáveis possíveis de utilização em
embarcações IT (Iate Trawler)

Fonte: Elaborada pelo autor.

a) Hóspedes: Para conceituar o usuário denominado hóspede – passageiro -,
temos os significados registrados nos dicionários da língua portuguesa e nas
normas da Autoridade Marítima – NORMAM 03 a seguir. Hóspedes são
aqueles que vivem por um determinado tempo em um local alheio; e
passageiro é aquele que é transportado e que não presta serviço –
remunerado e em atendimento a outrem (hóspedes) - a bordo da
embarcação.
hóspede: 1 Pessoa que se hospeda, mediante pagamento, em hotel ou
hospedaria. 2 Pessoa que vive durante tempo determinado e provisório em
casa alheia. (UDRY, 2010, p. 342).
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passageiro: 1 Aquele que é transportado em qualquer veículo terrestre,
marítimo ou aéreo; viajante, viajor: “O ônibus é um calhambeque e sobe a
serra superlotado. Vai passageiro em pé, perdi meu lugar na janela, meu
vizinho de banco é corpulento, levo joias nos bolsos, estou sentado em
pedras, mas viajo com uma sensação de conforto” (CB). 2 REG (S.) Barqueiro
ou balseiro que transporta gente de uma para outra margem de um rio, canal
etc. (UDRY, 2010, p. 498).
Passageiro - é todo aquele que é transportado pela embarcação sem estar
prestando serviço a bordo. (BRASIL, 2003, p. 8).

b) Tripulação: esses usuários a serviço em uma embarcação de esporte e
recreio, sobre os conceitos afixados em dicionários e nas normas da
Autoridade Marítima – NORMAM 03, são caracterizados como indivíduos que
exercem funções específicas e laborais, nas atividades de operação,
manutenção da embarcação e tarefas relacionadas à prática de servir os
hóspedes a bordo.
tripulação: 1 Conjunto dos pessoas que trabalham em um navio ou em outro
tipo de embarcação. 2 Pessoal que trabalha a bordo de uma aeronave.
(UDRY, 2010, p. 856).
tripulante - todo Amador ou profissional que exerce funções, embarcado, na
operação da embarcação. (BRASIL, 2003, p. 9).

c) Espaços mistos: são caracterizados os espaços de uso misto aqueles não
destinados especificamente à utilização privativa, social ou de serviços para
apenas um grupo, mas sim pelo uso coletivo de hóspedes e tripulantes, sejam
eles simultâneos ou de uso comum.
d) Espaços técnicos: espaços destinados a áreas de equipamentos e sistemas
inerentes ao funcionamento do objeto de análise da pesquisa.

Inclusas dentro das macro-zonas de análise, serão utilizadas seis subdivisões e
suas variantes de áreas:


Privadas: espaços destinados ao uso de foro íntimo e carácter particular e
acesso restrito. Segundo normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), tem-se:
Área privativa principal: Área de unidade autônoma de uso exclusivo, destinada à
moradia, atividade ou uso principal da edificação, situada em determinado andar ou em dois
ou mais andares interligados por acesso também privativo. (ABNT, 1999b, p. 3).
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Sociais: ambientes de convívio com objetivo de proporcionar uso coletivo
com acesso ao público ao qual se destina, como conceitua Alex (2008, p. 19,
grifo do autor) na sua afirmação: “A palavra ‘público’ indica que os locais que
concretizam esse espaço são abertos e acessíveis, sem exceção, a todas
as pessoas”.



Internas: áreas abrigadas, protegidas a intempéries.



Externas:

áreas abertas e em contato direto com o meio na qual a

embarcação está navegando.


Serviços – espaços destinados à elaboração de atividades de apoio à
alimentação – cozimento de alimentos – e áreas para atividades de limpeza,
lavagem de roupas e utensílios de serviços gerais (CISNEROS; ANGUIANO,
1985).



Circulações: ambientes definidos com a função de conexão dos espaços
que configuram o ambiente habitável ou qualquer série de espaços internos
e externos (CHING, 2005), sendo eles corredores, passagens, escadarias
e/ou elevadores. A NBR 9050 define a acessibilidade: “área de circulação:
espaço livre de obstáculos, destinado ao uso de todas as pessoas” (ABNT,
2004, p. 3).

De acordo com os espaços descritos anteriormente, foram elencadas as
funções e as atividades desenvolvidas nas tipologias de ambientes, a serem
analisadas nos projetos de embarcações Iate Trawler, as quais são projetadas nesta
tipologia de projeto. A apresentação do quadro tem por definição ilustrar as suas
principais funções e explicitar as atividades as quais são realizadas por seus usuários.
Estas não são descritas em sua totalidade de atividades e funções. Se desenvolvidas
com maior profundidade, elas exibirão uma série de subatividades e/ou procedimentos
necessários para ocorrerem.
O Quadro 9 a seguir foi desenvolvido sob prerrogativas de Silva12 (1982), o qual
discorre – no quadro original – sobre as atividades em relação a ambientes
habitacionais civis. Dessa forma, diversas atividades poderiam ser consideradas
similares em diversos ambientes. Contudo, embarcações, em função de suas

12

SILVA, E. Geometria Funcional dos espaços da habitação: contribuição ao estudo da
problemática da habitação de interesse social. Porto Alegre: UFRGS, 1982. 134p.

108

limitações espaciais, impõem restrições de utilização devido aos espaços diminutos,
oscilação em meio aquoso, vibrações e demais fatores.
Quadro 9 – Relação ambientes x função x atividades desenvolvidas
Espaço | Ambiente

Função

Atividades desenvolvidas
dormir / utilizar armários / utilizar sistema de
climatização / acessar vigia / assessar sistema de
iluminação / assistir sistema áudio-visual
cozinhar / acessar armários / acessar sistema de
refrigração de alimentos / utilizar sistema de
cocção / utilizar pias e assessórios / acessar
vigias

Acomodações

Descansar

Apoio alimentação

Preparar alimentos

Área de comando
externo

Pilotar

utilizar sistemas de navegação auxiliares /
navegar no período diurno e vespertino

Área de motores

Propulsão mecânica

área destinada a instalação de sistema mecânico
de propulsão / acesso a sistemas auxiliares

Áreas sociais abrigadas

Convivência social

utilizar mesa para refeições / acessar mobiliário
de estar / assistir sitema áudio-visual / assessar
armários / acessar sistema de iluminação

Áreas sociais externas

Convivência social

realizar refeições / acessar mobiliário de estar /
acessar sistemas de banho / utilizar mobiliário de
apoio à alimentação rápida / acessar mobiliário de
descanso

Circulações horizontais

Transitar

movimentar-se entre ambientes no mesmo plano
- deck

Circulações verticais

Transitar

movimentar-se entre planos horizontais diferentes

Espaços de apoio

Manutenção

acessar sistemas auxiliares

Instalações sanitárias

Higienizar

acessar sistema de banho / utilizar vaso sanitário
/ utilizar pia / acessar utencílios de higiene /
acessar sistema de iluminação

Lavanderia

Lavar vestimentas

acessar sistema de lavagem de roupas / acessar
armários / estocagem de produtos de limpeza

Praça de fundeio

Ancorar

acessar sistema de fundeio - âncoras

Sala de comando interna

Pilotar

utilizar sistemas de navegação principal / navegar
a embarcação / acessar sistemas de rádio

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Silva (1982).

5.2 Fluxos
A palavra “fluxo” pode ser definida como o deslocamento de um conjunto de
pessoas ou objetos em uma determinada direção (PERFEITO et al., 2012). Assim
sendo, delimitados o percurso e/ou espaço, é possível analisar a fluidez de
deslocamento de um conjunto de pessoas e/ou objetos. Dessa forma, há a premissa
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de análise de características dos movimentos que são realizados em um determinado
espaço-tempo.
No campo do saber da arquitetura, o termo fluxo é denominado para a referência
de movimentos de pessoas ou bens nas circulações em meios edificados. Para
analisar-se o fluxo como condicionante em projetos de embarcações de esporte e
recreio, é preciso compreender as suas tipologias e suas características, pois ele se
relaciona aos espaços habitáveis e inabitáveis, ou seja, como o fluxo pode condicionar
as relações físico-funcionais. Assim, a adequação dos fluxos dos usuários de um
projeto é essencial para o bom funcionamento e constitui um dos processos mais
importantes para o arquiteto que desenvolve projetos (TOLEDO, 2006).
Cisneros e Anguiano (1985) demonstram graficamente as direções de fluxos,
diretamente interligados com a categorização por zonas, vista anteriormente. Nas
Figuras 43 e 44 a seguir, ilustram-se as relações dos fluxos e dos caminhamentos,
vinculados ao zoneamento pré-concebido do programa arquitetônico, já delimitados
em uma análise anterior.
Figura 43 – Diagrama de fluxos em residência unifamiliar – pavimento superior

Fonte: Cisneros e Anguiano (1985, p. 518).
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Figura 44 – Diagrama de fluxos em residência unifamiliar – pavimento térreo

Fonte: Cisneros e Anguiano (1985, p. 519).

Nesta pesquisa, utiliza-se da ferramenta de análise qualitativa para registro da
interferência de como esses fluxos podem condicionar as decisões na fase de projeto
de IT. Sob a óptica do entendimento funcional e das relações espaciais condicionadas
por seus fluxos e caminhamentos, que caracterizam uma embarcação dessa tipologia,
demonstra-se a importância do seu entendimento com intuito de adequarem-se os
movimentos e os deslocamentos em futuros projetos.
Na perspectiva da análise dos fluxos, nas áreas habitáveis e inabitáveis, em
embarcações de categoria IT, elenca-se, nesta pesquisa, como tipologias a serem
utilizadas nas verificações as seguintes variações:


Circulações: espaços projetados e destinados à circulação, em planos
horizontais ou espaços de estruturas verticais, caracterizados por
espaços livres de obstáculos, destinados aos usuários (ABNT, 1999b),
sendo áreas destinadas a interligar ambientes do projeto. Segundo as
normas da ABNT, NBR 9077 – Saídas de Emergência de Edifícios, temse: “circulação de uso comum: Passagem que dá acesso à saída de
mais de uma unidade autônoma, quarto de hotel ou assemelhado”
(ABNT, 2001, p. 2).

Dentro dessa delimitação de espaços destinados ao fluxo de pessoas, há duas
subdivisões:
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circulações horizontais: ambientes e superfícies em planos
horizontais, sendo eles corredores de acesso aos demais
ambientes,

passagens

externas

e

extensões

superficiais

limitadas entre outras estruturas.


circulações verticais: espaços estruturados e projetados para
deslocamento vertical entre planos de alturas variáveis, como
escadas, elevadores, rampas e quaisquer mecanismos de
deslocamento no eixo vertical.



Caminhamentos: fluxos prescritos sob a óptica da ação de utilização e
o ato de caminhar-deslocar do usuário (UDRY, 2010), no qual são
identificadas as possíveis trajetórias em espaços, os quais não têm a
sua função principal de circulações dos usuários, habitáveis e inabitáveis
na embarcação. Os caminhamentos são delimitados por percursos entre
estruturas funcionais internas dos ambientes, caracterizados pelos vãosintervalos que possibilitam o uso funcional dos ambientes.

5.2.1 Diagrama de fluxos
As premissas de macro-zonas, definidas na Figura 41, classificam os espaços
habitáveis e inabitáveis em embarcações Iates Trawlers, as definições de circulações
e o sistema de setorização apresentado por Cisneros e Anguiano (1985). A seguir, na
Figura 45, serão explicitados os possíveis fluxos dos usuários, setorizados em
hóspedes e tripulantes, em relação direta com as classificações elencadas nesta
pesquisa.
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Figura 45 – Diagrama de fluxos em embarcação Iate Trawler

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na Figura 46, ilustra-se, sob prerrogativas de exemplificação, situações de
possíveis conflitos de fluxos, as quais serão objeto de análise qualitativa nas análises
de projetos de embarcações semelhantes nesta pesquisa.
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Figura 46 – Diagrama de fluxos em embarcação Iate Trawler

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nesse fluxograma, foram feitos os apontamentos de quatro exemplos com
possíveis situações de incompatibilidade:
1) Utilização de circulações destinadas a tripulantes por hóspedes para
deslocamento a circulações mistas e/ou outros espaços destinados ao uso de
hóspedes.
2) Uso dos espaços destinados a deslocamentos de hóspedes por tripulantes, a
fim de ir e vir a demais espaços de usos mistos e/ou para tripulantes.
3) Tripulantes utilizam a estrutura dos espaços destinados ao uso de hóspedes
para se locomoverem por espaços mistos e/ou outras tipologias de espaços.
4) Hóspedes servirem-se de circulações de tripulantes para se deslocarem por
circulações mistas e/ou outros espaços destinados ao uso de hóspedes.
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5.3 Formatação de análise

Dentro do mérito da formatação de análise, da projeção que se faz sobre a
ferramenta, ilustra-se a disposição dos elementos visuais documentais os quais
registram e informam os valores utilizados na elaboração de banco de dados e na
produção

quantitativa

e

qualitativa,

possibilitando

a

identificação

de

proporcionalidades e dos aspectos subjetivos da função de ir e vir dentro de uma
embarcação da categoria IT.
As análises seguem a estrutura de apresentação do AG da embarcação, com o
registro dos conveses – decks – que conformam o projeto, planos técnicos - perfis
laterais (pesquisa resultante na obtenção dessa tipologia de desenho técnico), seções
de linha de centro – quando existentes, imagens de maquetes eletrônicas e/ou fotos
de unidades produzidas. Como ilustra a Figura 47 a seguir, o projeto já utilizado de
forma gráfica para ilustrar a caracterização de uma embarcação IT, no capítulo 4, é o
Voyager 94, projetado por Shipyard13, de recreio, médio porte a motor.

13

SHIPYARD, M. Voyager 94. [200-]. Disponível em: <http://www.muldershipyard.nl/enUS/yachts/voyager-94>. Acesso em: 20 ago. 2016.

115

Figura 47 – Arranjo Geral IT – Projeto Voyager 94 | Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

Sequencialmente, após análise das macro-zonas delimitadas neste capítulo,
utilizando da formatação desenvolvida por Cisneros e Anguiano (1985), registra-se,
na Figura 48, o diagrama exemplificado:
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Figura 48 – Infográfico de análise de zoneamento – Projeto Voyager 94 | Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

A seguir, ilustra-se, sob prerrogativas de análise qualitativa de fluxos –
circulações e caminhamentos, sob o projeto Voyager 94 (Figura 49).
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Figura 49 – Infográfico de análise de fluxos – Projeto Voyager 94 | Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborada pelo autor.

Continuamente nos registros analíticos, sob o projeto da embarcação, serão
apresentadas as planilhas de dados numéricos – quantitativas das proporções de
áreas em função do zoneamento prévio, vinculando a uma pré-análise percentual e à
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listagem das tipologias de ambientes habitáveis e inabitáveis identificadas no projeto,
ilustradas na Tabela 1 e no Quadro 10 que seguem.

Voyager 94
m²

Acomodações

77,3

Instalações sanitárias

24,23

%

Ambientes | Embarcação

69,01

Áreas sociais externas

103,82

Áreas de serviço

Apoio alimentação

─

Circulações verticais

2,81

Circulações horizontais

5,81

A. privativas

Espaços de Hóspedes

Áreas sociais abrigadas
Áreas sociais

55,87%

Áreas privativas

282,98

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Circulações
Acomodações

9,66

Instalações sanitárias

3,37

Áreas sociais

7,81

Apoio alimentação

2,57

Sala de comando interna

8,58

Lavanderia

─

Circulações verticais

2,65

Circulações horizontais

5,11

Apoio alimentação

13,83

Área de comando externo

11,96

Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

53,06
46,71
36,87

E. Téc.

Circulações horizontais

18,73%

Circulações

11,29
506,53

100%

●

Circulações Verticais

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estar / Flybridge

A. Serv.

A. Sociais
A. Serv.

Circ.

E. mistos

10,08

17,56%

─

Circulações verticais

88,93

Lavanderia

94,87

Espaços mistos
E. Tec.

Áreas de serviço

Sala de Comando
Interno

Estar de Popa
Ponte Portuguesa

Estar de comando

A. Privativas

Circulações

A. Prep. Alimentação

Sala de Estar

Circ.

Es. de Trip.

Áreas de serviço

7,85%

Áreas sociais

39,75

Espaços da tripulação

Áreas privativas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acomodações
Instalações sanitárias

Sala de Jantar

A. Sociais

A. Prep. Alimentação
Circulação Verticais
Circulação Horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

Circulações Horizontais
A. Prep. Alimentação
Área de Comando
Externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações Verticais
Circulações Horizontais
Área de Máquinas
Área de Bote Int.
Praça de Fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apresentados os dados, serão gerados os gráficos vinculados a três tipologias
de relações analíticas quantitativas, descritas a seguir.


Média de zoneamento das quatro macro-zonas: gráfico em formato
circular com os percentis relativos ao somatório das áreas habitáveis e
inabitáveis das quatro macro-zonas pré-determinadas na análise inicial
(Gráfico 1).

Mulder 94

Tabela 1 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis. Projeto Voyager 94 | Mulder
Yachtbuilders 2014

Quadro 10 – Relação de
tipologias de espaços utilizados.
Projeto Voyager 94 | Mulder
Yachtbuilders 2014
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Gráfico 1 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Voyager
94 | Mulder Yachtbuilders 2014
Percentis - Macro-zonas

94,87
19%

282,98
56%

88,93
17%

Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação

39,75
8%

Espaços Mistos
Espaço Técnico

Fonte: Elaborado pelo autor.



Relação entre áreas habitáveis e não habitáveis: infográfico
comparativo entre o somatório de todos os espaços habitáveis e
inabitáveis na embarcação sob análise de dados, fornecendo percentis
para elaboração de banco de dados (Gráfico 2), resultante da ferramenta
de análise do projeto Voyager 94.

Gráfico 2 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis – Projeto Voyager 94 |
Mulder Yachtbuilders 2014
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

81,27%

18,73%

Percentil de áreas
Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

Fonte: Elaborado pelo autor.



Relação percentil de áreas habitáveis | subcategorias funções: essa
ferramenta interpreta a relação percentil, das áreas identificadas e
quantificadas no projeto, relacionando as três macro-zonas de espaços
habitáveis (hóspedes, tripulação e mistas) com as subcategorias
funcionais – áreas destinadas ao uso privado, sociais, de serviços e
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circulações (Gráfico 3), resultante da ferramenta de análise do projeto
Voyager 94.
Gráfico 3 – Relação das áreas habitáveis e subcategorias de uso e função - Projeto Voyager 94 |
Mulder Yachtbuilders 2014

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4 Análises das embarcações semelhantes
Apresentado o sistema de avaliação das embarcações semelhantes, serão
discorridos e explicitados os resultados das análises, sobre os trinta projetos de
arranjos gerais de embarcações da categoria IT, com dimensões de pontal moldado
entre 70” – 90” (pés), seguindo a ordem alfabética apresentada no Quadro 8,
registrada no início deste capítulo.
Os projetos e suas respectivas análises seguirão o modelo anteriormente
apresentado, em sequência:


Arranjo geral da embarcação.



Análise por tipologias de zonas.



Análise de fluxos e caminhamentos.



Tabelas quantitativas e descritivas.



Gráficos.
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5.4.1 Alaskan 70
Iate Trawler, com dimensão geral de pontal moldado de 70” (pés) – 21,35 m –
construído pelo estaleiro Alaskan Yachts, localizado na cidade de Fort Lauderdale –
Flórida, nos Estados Unidos. Projeto de IT clássico, o qual apresenta design muito
próximo aos utilizados pelos barcos de pesca que originaram a categoria,
apresentando a capacidade de usuários na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Relação da capacidade de usuários Projeto Alaskan 70 | Alaskan Yachts 2013
Embarcação
Alaskan 70
N° de hóspedes
6-8
N° de tripulantes
2
N° de camarotes
4
Fonte: Elaborada pelo autor.

Um dos registros fotográficos do estaleiro de modelos já construídos e
comercializados está ilustrado na Figura 50 que segue.
Figura 50 - Embarcação Iate Trawler – Alaskan 70

Fonte: Alaskan Yachts14 - editada pelo autor.

14

Disponível em: <http://alaskanyachts.com/#10>. Acesso em: 20 jul. 2015.
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Arranjo geral: registra-se o desenho técnico de AG do projeto Alaskan 70, na
Figura 51 a seguir.
Figura 51 – Arranjo Geral embarcação Iate Trawler – Alaskan 70

Fonte: Alaskan Yachts15 - editada pelo autor.
15

Disponível em: <http://alaskanyachts.com/#10>. Acesso em: 20 jul. 2015.
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Análise de macro-zonas: apresenta-se o resultado da análise, sob premissas
apresentadas nas delimitações dos espaços habitáveis e inabitáveis, na Figura 52 que
segue.
Figura 52 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Alaskan 70

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: ilustra-se sob prerrogativas de análise qualitativa de fluxos –
circulações e caminhamentos, o resultado da análise sobre o projeto Alaskan 70, na
Figura 53.
Figura 53 – Infográfico de análise de fluxos – Projeto Alaskan 70

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Identifica-se, sob análise de fluxos, o conflito de circulações horizontais de
tripulantes nos ambientes sociais abrigados encontrados no deck principal, onde a
divergência ocorre na trajetória de tripulantes no sentido das suas acomodações para
o espaço de comando e área de preparação de alimentos.

Planilhas de análise: a análise quantitativa, sob o projeto Alaskan 70, resulta
nas planilhas de dados numéricos – das proporções de áreas em função dos
zoneamentos e da listagem das tipologias de ambientes habitáveis e inabitáveis
identificados, ilustradas na Tabela 3 e no Quadro 11 que seguem.

Alaskan 70
m²

Acomodações

31,78

Instalações sanitárias

11,37

Áreas sociais
abrigadas

21,89

Áreas sociais externas

52,22

%

Ambientes | Embarcação

Áreas de serviço
Circulações

Apoio alimentação
Circulações verticais

5,84

Circulações
horizontais

2,18

Acomodações

5,69

Instalações sanitárias

1,37

Áreas sociais

6,01

Apoio alimentação

6,89

Sala de comando
interna

4,41

2,49

Área de comando
externo

7,55

Lavanderia
Circulações

Circulações verticais

2,46

Circulações
horizontais

38,92

Área de motores

23,13

Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

4,92
235,15

100%

A.
Sociais

●

Sala de Estar

Circulação Verticais

●
●
●
●
●
●
●

Circulação
Horizontais

●

Ponte Portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.

A. Prep. Alimentação

●

A.
Acomodações
Privativa
Instalações
sanitárias
s
A.
Sociais
Áreas de
Sala de Comando
Interno
serviço

●
●

Circulações Verticais

●

Circulações
Horizontais

●
●
●
●
●
●
●

Circ.

Esp. Mist.

Apoio alimentação

Téc.

2,11

21,87%

3,92

Circulações
horizontais

51,42

Áreas de serviço

Circulações verticais

11,93%

E. Tec.

Espaços mistos

Circulações

Esp. de Trip.

Lavanderia

Acomodações
Instalações
sanitárias
Estar de Popa

Circ.

12,93%

Áreas de serviço

30,40

Áreas sociais

28,05

Espaços da tripulação

Áreas privativas

A.
privativa
s

Espaços de Hóspedes

Áreas sociais

53,28%

Áreas privativas

125,28

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Alaskan 70

Quadro 11 – Relação de
tipologias
de
espaços
utilizados - Projeto Alaskan
Tabela 3 – Relação de dados das áreas dos espaços
70
habitáveis e inabitáveis - Projeto Alaskan 70

A. Serv.

Circ.

A. Prep. Alimentação
Área de Comando
Externo
Circulações Verticais
Circulações
Horizontais

A. Int.

Área de Máquinas

A. Ext.

Praça de Fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
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Executada a análise quantitativa, sob as áreas habitáveis e inabitáveis,
relacionando aos dados apresentados na Tabela 3, são apresentados os gráficos
sequencialmente.
Gráfico de média geral das macro-zonas: a média de zoneamento resultou no
Gráfico 4 que segue, em função dos dados percentis relativos ao somatório das áreas
habitáveis e inabitáveis.
Gráfico 4 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Alaskan 94
Percentis - Macro-zonas
28,05
12%

Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

51,42
22%
125,28
53%
30,4
13%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: a relação direta
das proporções de áreas habitáveis e inabitáveis, resultaram no Gráfico 5 de
comparação percentil.
Gráfico 5 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis – Projeto Alaskan 70
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis
100%

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

88,07%

80%
60%
40%
20%

11,93%

0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: ao relacionar os dados dos espaços
habitáveis, deduzindo os dados de áreas técnicas, resultou no Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Projeto Alaskan 70

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.4.2 Bering 77
Embarcação da categoria IT, com dimensão de pontal moldado em 77” (pés) –
23,46 m – projetado pelo estaleiro Bering Yachts, localizado na cidade de Raleigh –
Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Projeto de IT clássico, com desenho muito
próximo aos trawlers de pesca que originaram a categoria, apresentando a
capacidade de usuários na Tabela 4.
Tabela 4 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Bering 77 | Bering Yachts 2016
Embarcação
Bering 77
N° de hóspedes
6
N° de tripulantes
2-3
N° de camarotes
5
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens - maquetes eletrônicas e fotografias da construção no estaleiro estão ilustradas nas Figuras 54 e 55:
Figura 54 – Maquete eletrônica do projeto de Trawler – Bering 77

Fonte: Bering Yachts16 - editada pelo autor.
16

Disponível em: <http:// http://beringyachts.com/model/bering-77/>. Acesso em: 15 ago. 2015.
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Figura 55 – Foto da construção do Iate Trawler – Bering 77

Fonte: Bering Yachts17 - editada pelo autor.



17

Arranjo geral: na Figura 56, há o desenho técnico do AG.

Disponível em: <http:// http://beringyachts.com/model/bering-77/>. Acesso em: 2 out. 2015.
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Figura 56 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Bering 77

Fonte: Estaleiro Bering Yachts18 - editada pelo autor.

18

Disponível em: <http:// http://beringyachts.com/model/bering-77/>. Acesso em: 4 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 57 a seguir.
Figura 57 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Bering 77

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise dos fluxos encontra-se na Figura 58.
Figura 58 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Bering 77

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Bering 77 não apresentou conflitos na análise de fluxos.
Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Bering 77, resultou nos dados ilustrados nas Tabela 5 e no Quadro 12 que seguem.

Bering 77
m²

Acomodações

47,83

Instalações sanitárias

14,24

Áreas sociais abrigadas

29,37

Áreas sociais externas

67,97

%

Ambientes | Embarcação

Áreas sociais
Apoio alimentação
Circulações verticais

3,88

Circulações horizontais

0,76

Acomodações

9,99

Instalações sanitárias

1,56

Áreas sociais

5,14

Circulações

Áreas de serviço

Sala de comando interna

8,63

10,66%

Apoio alimentação

36,36

0,84

Circulações horizontais

10,2

Apoio alimentação

10,27

Lavanderia

Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

6,22
46,42
22,02
50,19

22,83%

Circulações verticais
Circulações

18,44%

Área de comando externo

62,91

Áreas de serviço

Sala de Estar

A. Sociais

5,71
341,24

100
%

Estar de Popa
Ponte Portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

●
●
●
●
●
●
●
●

A. Serv.

A.
Privativas

Circulação Verticais
Circulação Horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. Sociais

Sala de estar

A. Serv.

Sala de Comando Interno

Circ.

77,92

E. Tec.

Espaços mistos

Circulações

Circulações Verticais
Circulações Horizontais
Lavanderia

Esp. Mistos

Circulações verticais

Esp. de trip.

Lavanderia

Acomodações
Instalações sanitárias

Sala de Jantar

Circ.

E. Téc.

Espaços da tripulação

Áreas privativas
Áreas sociais

A. privativas

Espaços de Hóspedes

Áreas de serviço

48,07%

Áreas privativas

164,05

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Bering 77

Tabela 5 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Bering 77

Quadro 12 – Relação de
tipologias de espaços utilizados
- Projeto Bering 77

A. Serv.

A. Prep. Alimentação
Área de Comando Externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações Verticais
Circulações Horizontais
Área de Máquinas
Área de Bote
Praça de Fundeiro

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 7 a seguir.
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Gráfico 7 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Bering 77
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

77,92
23%
164,05
48%
62,91
18%
36,36
11%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: elaborou-se o
Gráfico 8.
Gráfico 8 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Alaskan 70
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
77,17%

80%
60%
40%

22,83%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: ao relacionar os dados dos espaços
habitáveis, deduzindo os dados de áreas técnicas, elaborou-se o Gráfico 9.
Gráfico 9 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Projeto Bering 77

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.3 Bering 80
Projeto de IT, com 80” (pés) – 23,46 m – de dimensão de pontal moldado, série
sequencial do estaleiro Bering Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na
Tabela 6 que segue.
Tabela 6 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Bering 80 | Bering Yachts 2016
Embarcação
Bering 80
N° Hóspedes
10
N° Tripulantes
4
N° Camarotes
7
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens - fotografias da embarcação em navegação e interna - estão
ilustradas nas Figuras 59 e 60:
Figura 59 – Iate Trawler em navegação – Bering 80

Fonte: Estaleiro Bering Yachts19, editada pelo autor.
Figura 60 – Interior do Iate Trawler – Bering 80

Fonte: Estaleiro Bering Yachts20, editada pelo autor.
19
20

Disponível em: < http://www.beringyachts.com/model/bering-80//>. Acesso em: 26 out. 2015.
Disponível em: < http://www.beringyachts.com/model/bering-80//>. Acesso em: 26 out. 2015
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Arranjo geral: na Figura 61 a seguir, há o desenho técnico completo do AG.

Figura 61 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Bering 80

Fonte: Estaleiro Bering Yachts21, editada pelo autor.

21

Disponível em: <http://www.beringyachts.com/model/bering-80//>. Acesso em: 28 out. 2015.
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Arranjo geral: na Figura 62, tem-se o desenho técnico de AG com ampliação
de escala e apenas os decks.
Figura 62 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Bering 80

Fonte: Estaleiro Bering Yachts22, editada pelo autor.

22

Disponível em: <http://www.beringyachts.com/model/bering-80//>. Acesso em: 28 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 63 a seguir.
Figura 63 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Bering 80

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 64.
Figura 64 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Bering 80

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A análise de fluxos identificou conflito no seguinte deck:
 Deck principal: divergência de uso na circulação entre o camarote a
vante – proa – e as circulações de acesso à área de preparo de alimentos
mista e áreas sociais abrigadas de hóspedes.

Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Bering 80, resultou nos dados ilustrados na Tabela 7 e no Quadro 13 que seguem.
Tabela 7 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Bering 80

Áreas Sociais Externas
Apoio alimentação
Circulações verticais

1,64

Circulações
Circulações horizontais

5,4

Acomodações

9,6

5,31

Apoio alimentação

3,88

Sala de comando interna

9,92

Lavanderia
Circulações verticais

1,04

Área de comando externo
Lavanderia
Circulações verticais

Circulações
Circulações horizontais

E. tec.

Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

7,2
78,0
8
24,2
7
35,4
7
12,3
7

398,51

25,40%

Apoio alimentação

15,9
6

18,09%

2,88

101,24

Áreas de serviço

Circulações horizontais

72,11

Espaços mistos

Circulações

100%

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de Estar

A. Sociais

Sala de Jantar
Estar de Popa
Estar / Flybridge

●
●
●
●
●
●

A. Serv.
Circ.

Esp. de Tripulação

Áreas de serviço

Áreas sociais

9,01%

Áreas sociais

3,28

35,91

Espaços da tripulação

Áreas privativas
Instalações sanitárias

A. privativas

Espaços de Hóspedes

Áreas de serviço

A.
Privativas
A. Sociais
A. Serv.
Circ.

E.Mist.

Áreas sociais abrigadas
Áreas sociais

Ambientes | Embarcação

A. Serv.

E. Téc.

Instalações sanitárias

%

47,49%

Espaços dos hóspedes

Acomodações
Áreas privativas

m²
59,8
1
24,7
3
58,5
6
39,1
1

189,25

Descrição de tipologia de espaços

Quadro 13 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Bering 80
Bering 80

Bering 80

A. Int.

Circ.

A. Ext.

Circulação Verticais
Circulação Horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de Comando Interno
A. Prep. Alimentação
Circulações Verticais
Circulações Horizontais
A. Prep. Alimentação
Circulações Verticais
Circulações Horizontais
Área de Máquinas
Área de Bote
Praça de Fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 10 a seguir.
Gráfico 10 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Bering 80
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

72,11
18%
189,25
48%
101,24
25%
35,91
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentadas no
Gráfico 11.
Gráfico 11 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Bering 80
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
81,91%

80%
60%
40%
18,09%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 12.
Gráfico 12 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Projeto Bering 80

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.4 Black Sea 79

Embarcação IT, com 79” (pés) – 24,08 m – de dimensão de pontal moldado,
projetado e construído por Black Sea Yachts Shipyard. Apresenta-se a capacidade de
usuários na Tabela 8.
Tabela 8 – Relação da capacidade de usuários
- Projeto Black Sea 79 | Black Sea Yachts 2016
Embarcação
Black Sea 79
N° Hóspedes
6-8
N° Tripulantes
3-4
N° Camarotes
5
Fonte: Elaborada pelo autor.

A imagem - fotografia externa da embarcação - está ilustrada na Figura 65 a
seguir.
Figura 65 – Foto do Iate Trawler – Black Sea 79

Fonte: Estaleiro Black Sea Yachts23, editada pelo autor.


23

Arranjo geral: na Figura 66, tem-se o desenho técnico completo do AG.

Disponível em:<http://www.blackseayachts.com/en/catalog/rest_210/>. Acesso em: 20 out. 2015.
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Figura 66 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Black Sea 79

Fonte: Estaleiro Black Sea Yachts24, editada pelo autor.

24

Disponível em: <http://www.blackseayachts.com/en/catalog/rest_210/>. Acesso em: 20 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 67 a seguir.
Figura 67 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Black Sea 79

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 68.
Figura 68 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Black Sea 79

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A análise de fluxos identificou conflito no seguinte deck:
 Deck inferior: acesso à casa de máquinas diretamente para a área social
de uso da tripulação.

Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Black Sea 79, resultou nos dados ilustrados na Tabela 9 e no Quadro 14 que seguem.

Black Sea 79
m²

Acomodações

37,89

Instalações sanitárias

11,93

Áreas sociais abrigadas

31,37

Áreas sociais externas

31,55

%

Ambientes | Embarcação

Áreas de serviço

Apoio alimentação

4,49

Circulações verticais

1,11

Circulações
Circulações horizontais

3,64

Acomodações

8,79

Instalações sanitárias

2,07

Áreas sociais
Apoio alimentação

Áreas de serviço

Sala de comando interna

7,6

9,10%

Áreas sociais

22,24

A. Sociais

Estar / Flybridge

A. Serv.
Circ.

3,53

Lavanderia
Circulações verticais
Circulações
Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

5,81

A. Privativas

A. Serv.

21,95

A. Int.

15,76

Circulação Verticais
Circulação Horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. Serv.

Sala de Comando Interno

Circ.

Circulações Horizontais

Circ.

A. Ext.

A. Prep. Alimentação
Área de Comando Externo
Circulações Verticais
Circulações Horizontais
Área de Máquinas
Área de Bote
Praça de Fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

8,79
244,34

A. Prep. Alimentação

100%

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. Sociais

38,56

19,03%

Área de comando
externo

Esp. de Trip.

5,72

Estar de Popa
Ponte Portuguesa

Estar de comando

Esp. Mist.

Apoio alimentação

21,94%

3,78

53,62

Áreas de serviço

Circulações horizontais

46,5

Espaços mistos

Circulações

E. tec.

Sala de Estar

Lavanderia
Circulações verticais

Acomodações
Instalações sanitárias

Sala de Jantar

E. Téc.

Espaços da tripulação

Áreas privativas

A. privativas

Espaços de Hóspedes

Áreas sociais

49,92%

Áreas privativas

121,98

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Quadro 14 – Relação de tipologias
de espaços utilizados - Projeto Black
Sea 79
Black Sea 79

Tabela 9 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Black Sea 79

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 13 a seguir.
Gráfico 13 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Black Sea 79

Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes

46,5
19%

Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

121,98
50%

53,62
22%

22,24
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: ver Gráfico 14.
Gráfico 14 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Black Sea 79
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
80,97%

80%
60%
40%
19,03%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis: apresentada no Gráfico 15.
Gráfico 15 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Projeto Black Sea 79

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.5 Black Sea 80
Projeto com dimensão de pontal moldado de 80” (pés) – 24,38 m – projetado e
construído por Black Sea Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
10.
Tabela 10 – Relação da capacidade de usuários Projeto Black Sea 80 | Black Sea Yachts 2016
Embarcação
BSY 80
N° Hóspedes
8-12
N° Tripulantes
2-4
N° Camarotes
5
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens - fotografias externas da embarcação - estão ilustradas nas Figuras
69 e 70:
Figura 69 – Foto do Iate Trawler – Black Sea 80

Fonte: Estaleiro Black Sea Yachts25, editada pelo autor.

25

Disponível em: <http://www.blackseayachts.com/en/catalog/bsy_80/>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Figura 70 – Foto do Iate Trawler – Black Sea 80

Fonte: Estaleiro Black Sea Yachts26, editada pelo autor.

Arranjo geral: na Figura 71, tem-se o desenho técnico completo do AG.
Figura 71 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Black Sea 80

Fonte: Estaleiro Black Sea Yachts27, editada pelo autor.
26
27

Disponível em: <http://www.blackseayachts.com/en/catalog/bsy_80>. Acesso em: 25 out. 2015.
Disponível em: <http://www.blackseayachts.com/en/catalog/bsy_80/>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 72 a seguir.
Figura 72 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Black Sea 80

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 73.
Figura 73 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Black Sea 80

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A análise de fluxos identificou conflito no seguinte deck:
 Deck inferior: acesso à casa de máquinas diretamente para área social
de uso da tripulação.

Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Black Sea 80, resultou nos dados ilustrados na Tabela 11 e no Quadro 15 que seguem.

Quadro 15 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Black Sea 80

Black Sea 80
m²

Acomodações

52,97

Instalações sanitárias

16,12

Áreas sociais
abrigadas

29,52

Áreas sociais externas

27,61

Apoio alimentação

11,55

Circulações verticais

4,44
3,11

Acomodações

6,05

Instalações sanitárias

2,39

8,53%

5,09

24,54

Áreas de serviço

Lavanderia
0,84

Circulações
horizontais

10,17

Apoio alimentação

4,45

Área de comando
externo

7,07

Circulações verticais

2,87

Circulações
horizontais

54,77

Área de motores

25,11

Espaços de apoio

12,18

Áreas internas
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e
inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

24,04%

Lavanderia
Circulações

A. Sociais

11,36
287,67

100%

Estar de Popa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.

A. Privativas

A. Prep. Alimentação
Circulação Verticais
Circulação Horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. Sociais
Sala de Comando Interno

Circ.

16,91%

Áreas de serviço

Circulações verticais

69,16

Circulações

Espaços mistos

Áreas sociais
Apoio alimentação
Sala de comando
interna

Sala de Estar

Circ.

48,65

Espaços da tripulação

Áreas sociais

Espaços de Hóspedes

Circulações
horizontais

Esp. de Trip.

Circulações

Acomodações
Instalações sanitárias

Sala de Jantar

Esp. Mist.

Áreas de serviço

A. privativas

A. Serv.

E. Téc.

Áreas sociais

50,52%

Áreas privativas

Áreas privativas

E. tec.

Ambientes | Embarcação

%

145,32

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Bering 80

Tabela 11 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Black Sea
80

A. Int.

Circ.

A. Ext.

Circulações Verticais
Circulações Horizontais
A. Prep. Alimentação
Área de Comando Externo
Circulações Verticais
Circulações Horizontais
Área de Máquinas
Área de Bote
Praça de Fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 16 a seguir.
Gráfico 16 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Black Sea 80
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

48,65
17%
145,32
50%

69,16
24%

24,54
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 17.
Gráfico 17 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Black Sea 80
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
83,09%

80%
60%
40%
16,91%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 18.
Gráfico 18 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Projeto Black Sea 80

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.6 Cantiere 86
Projeto com dimensão de pontal moldado de 86” (pés) – 26,21 m – projetado e
construído por Cantiere Delle Marche S. R. L. Apresenta-se a capacidade de usuários
na Tabela 12.
Tabela 12 – Relação da capacidade de usuários Projeto Cantiere 86 | Cantiere Delle Marche S. R. L
2016
Embarcação
Cantiere 86
N° Hóspedes
8-10
N° Tripulantes
2-4
N° Camarotes
6
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquete eletrônica e fotografia externa da embarcação - estão
ilustradas nas Figuras 74 e 75:
Figura 74 – Maquete eletrônica do Iate Trawler – Cantiere 86

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche28, editada pelo autor.

28

Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/resources/gallery/yacht-overview-darwinclass-86percheron/07.jpg/>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Figura 75 – Foto do Iate Trawler – Cantiere 86

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche29, editada pelo autor.

Arranjo geral completo: na Figura 76 a seguir, tem-se o desenho técnico
completo do AG.

29

Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/en/yacht/darwin-class-86.html>. Acesso em: 25
out. 2015.
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Figura 76 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Cantiere 86

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche Yachts30, editada pelo autor.

30

Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/en/yacht/darwin-class-86.html>. Acesso em: 25
out. 2015.
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Arranjo geral: na Figura 77, tem-se o desenho técnico de AG, apenas
representação dos decks em escala maior.
Figura 77 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Cantiere 86

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche Yachts31, editada pelo autor.

31

Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/en/yacht/darwin-class-86.html>. Acesso em: 25
out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 78 a seguir.
Figura 78 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Cantiere 86

Fonte: Elaborada pelo autor.

158

Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 79.
Figura 79 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Cantiere 86

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Não foram identificados conflitos de fluxos no projeto Cantiere 86.

Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Cantiere 86, resultou nos dados ilustrados na Tabela 13 e no Quadro 16 que seguem.
Quadro 16 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Cantiere 86

Cantiere 86

20,3

Áreas sociais
abrigadas

52,35

Áreas Sociais externas

75,89

Apoio alimentação
Circulações verticais

2,94

Circulações
Acomodações

7,59

Instalações sanitárias

4,65

Áreas de
serviço

Sala de comando
interna

5,33

Lavanderia
Circulações verticais
Circulações
2,34

5

58,92

Lavanderia
Circulações verticais
Circulações
Circulações horizontais
Áreas
internas
Áreas
externas

Área de motores
Espaços de apoio
Área de bote
Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e
inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

9,2
44,72
26,56
14,44
19,3

18,52%

Área de comando
externo

16,55%

Apoio alimentação

65,93

E. tec.

Espaços mistos

Circulações horizontais

Áreas de
serviço

Áreas
Sociais

5,63
356,08

100%

●

Sala de Estar

Estar de comando

●
●
●
●
●
●

A. Prep. Alimentação

●

Circulação Verticais

Instalações sanitárias

●
●
●
●

Sala de comando
interno

●

Circulações verticais

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estar de Popa
Ponte Portuguesa
Estar / Flybridge

Áreas de
serviço
Circulações

Esp. de tripulação

Apoio alimentação

Acomodações
Instalações
sanitárias
Sala de Jantar

Áreas sociais

Esp. Mistos

Áreas sociais

2,83

5,59%

Áreas
privativas

Circulações horizontais

Áreas
privativas

Espaços de Hóspedes

Instalações sanitárias

Esp. Téc.

Áreas de
serviço

57,01

59,35%

Áreas sociais

Acomodações

19,91

Espaços dos hóspedes
Espaços da tripulação

Áreas
privativas

Ambientes | Embarcação

%

211,32

m²

Descrição de tipologia de espaços

Áreas
Privativas

Cantiere 86

Tabela 13 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Cantiere
86

Circulação Horizontais
Acomodações

●

Áreas
Sociais

Circ.

Circulações horizontais
A. prep. alimentação
Área de comando
externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 19 a seguir.
Gráfico 19 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Cantiere 86
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

65,93
18%
58,92
17%

19,91
6%

211,32
59%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 20.
Gráfico 20 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Cantiere 86
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
81,48%

80%
60%
40%
18,52%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 21.
Gráfico 21 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Cantiere 86

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.7 Cantiere 90
Projeto com dimensão de pontal moldado de 90” (pés) – 27,43 m – projetado e
construído por Cantiere Delle Marche S. R. L. Apresenta-se a capacidade de usuários
na Tabela 14.
Tabela 14 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Cantiere 90 | Cantiere Delle Marche S. R. L 2016
Embarcação
Cantiere 90
N° Hóspedes
8-10
N° Tripulantes
2-4
N° Camarotes
6
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquete eletrônica e fotografia externa da embarcação - estão
ilustradas nas Figuras 80 e 81:
Figura 80 – Maquete eletrônica do Iate Trawler – Cantiere 90

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche32, editada pelo autor.
Figura 81 – Foto do Iate Trawler – Cantiere 90

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche33, editada pelo autor.

32

Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/en/yacht/nauta-air-90.html>. Acesso em: 25 out.
2015.
33 Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/resources/gallery/yacht-overview-nautaair-90noga/03.jpg>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Arranjo geral completo: na Figura 82, tem-se o desenho técnico completo do
AG.
Figura 82 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Cantiere 90

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche Yachts34, editada pelo autor.

34

Disponível em: <http://www.cantieredellemarche.it/en/yacht/nauta-air-90.html>. Acesso em: 25 out.
2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 83 a seguir.
Figura 83 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Cantiere 90

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 84.
Figura 84 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Cantiere 86

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A análise de fluxos identificou conflito no seguinte deck:
 Deck principal:

O acesso dos hóspedes a áreas sociais abrigadas

conflita diretamente com os fluxos e circulações de tripulantes do espaço
destinado ao comando interno e acesso à área de preparação de alimento
de uso misto.

Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Cantiere 86, resultou nos dados ilustrados nas Tabela 15 e no Quadro 17 que seguem.
Quadro 17 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Cantiere 90

Cantiere 90
m²

Acomodações

53,92

Instalações sanitárias

19,63

Áreas sociais abrigadas

40,63

Áreas sociais externas

60,78

%

Apoio alimentação
Circulações verticais

1,87

Circulações horizontais

1,2

Acomodações

9,45

Instalações sanitárias

3,61

Circulações

Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando interna

11,67

8,67%

Áreas sociais

29,61

1,11

Circulações horizontais

3,77

Apoio alimentação

9,02

Área de comando externo

6,38

Lavanderia

Circulações horizontais
Área de motores

E. téc.

Áreas internas

4,98
60,66
31,8

Área de bote
Áreas externas
Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

53

Espaços de apoio
18,47

15,51%

Circulações verticais
Circulações

23,72%

81,04

Áreas de serviço

2,73
341,68

100%

Esp. mistos

Circulações verticais
Circulações

Esp. de tripulação

Lavanderia

Acomodações
Instalações
sanitárias

●

Sala de estar

Estar de comando

●
●
●
●
●
●

A. prep.
alimentação

●

Circulação verticais

●

Circulação
horizontais

●

Acomodações

●

Instalações
sanitárias

●

Sala de comando
interno
Circulações
verticais
Circulações
horizontais
A. prep.
alimentação
Área de Comando
externo
Circulações
verticais
Circulações
horizontais

●

Área de máquinas

●
●
●

Sala de jantar

A. sociais

Estar de popa
Ponte Portuguesa
Estar / Flybridge

A. serv.
Circ.

Esp. téc.

Espaços da tripulação

Áreas sociais

A. privativas

Espaços de hóspedes

Áreas de serviço

52,10%

Áreas sociais

Áreas privativas

Espaços mistos

Ambientes | Embarcação

Áreas privativas

178,03

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

A. privativas

Cantiere 90

Tabela 15 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Cantiere 90

●

A. sociais

Circ.

Circ.
A. int.
A. ext.

Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 22 a seguir.
Gráfico 22 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Cantiere 90
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

53
15%
81,04
24%

178,03
52%

29,61
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 23.
Gráfico 23 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Cantiere 90
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
84,49%

80%
60%
40%
15,51%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 24.
Gráfico 24 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Cantiere 90

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.8 Conrad 88
Projeto com dimensão de pontal moldado de 88” (pés) – 26,82 m – projetado e
construído por Conrad Shipyard. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
16 a seguir.
Tabela 16 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Conrad 88 | Conrad Shipyard 2016
Embarcação
Conrad (88)
N° Hóspedes
8-12
N° Tripulantes
2-4
N° Camarotes
6
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotografias externas da embarcação - estão ilustradas nas Figuras
85 e 86:
Figura 85 – Foto do Iate Trawler – Conrad 88

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche35, editada pelo autor.
Figura 86 – Foto do Iate Trawler – Conrad 88

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche36, editada pelo autor.

35

Disponível em: <http://conradshipyard.com/motor-yachts/escape-s/#gallery>. Acesso em: 25 out.
2015.
36 Disponível em: <http://conradshipyard.com/motor-yachts/escape-s/#gallery>. Acesso em: 25 out.
2015.
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Arranjo geral completo: na Figura 87, tem-se o desenho técnico completo do
AG.
Figura 87 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Conrad 88

Fonte: Estaleiro Conrad Shipyard37, editada pelo autor.

37

Disponível
em:
<http://conradshipyard.com/wp-content/uploads/2015/09/ESCEPE-SBROCHURE.pdf>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 88 a seguir.
Figura 88 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Conrad 88

Fonte: Elaborada pelo autor.

170

Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 89.
Figura 89 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Conrad 88

Fonte: Elaborada pelo autor.

171

A análise de fluxos identificou conflito nos seguintes decks:
 Deck principal: o acesso de hóspedes do camarote, localizado a vante,
a áreas sociais abrigadas conflita diretamente com os fluxos e as
circulações de tripulantes para circulações verticais e horizontais mistas
e acesso à área de preparação de alimento de uso misto.
 Deck superior: o fluxo de tripulantes da circulação vertical mista em
direção às áreas técnicas externas conflita diretamente com a
transposição de um espaço de uso privativo dos hóspedes.
Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Cantiere 86, resultou nos dados ilustrados na Tabela 17 e no Quadro 18 que seguem.
Tabela 17 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Conrad 88

Quadro 18 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Conrad 88

49,85
9,88
46,49

Áreas sociais externas

53,12

Áreas sociais
Apoio alimentação
2,83

Circulações horizontais

3,93

Acomodações

10,2

Instalações sanitárias

2,2

Áreas de
serviço

Áreas sociais

5,41

Apoio alimentação

1,28

Sala de comando interna

5,57

9,30%

Áreas sociais

A. sociais

Apoio alimentação

8,53

Área de comando externo
Lavanderia

Estar / Flybridge
Estar de comando
Sauna

Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

52,66
28,02
18,37
4,95
311,01

100%

Esp. mistos

Área de motores

A. privativas
A. sociais

Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de comando interno
A. prep. alimentação

Circ.

3,47

E. Téc.

Circulações horizontais

16,51%

Circulações verticais
Circulações

20,79%

2,76

64,66

Áreas de
serviço

Circulações horizontais

Ponte Portuguesa

●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. serv.

Espaços de tripulação

1,49

51,34

Espaços mistos

Estar de popa

Lavanderia
Circulações

E.Tec.

Sala de jantar

Circ.
Circulações verticais

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

Circulações verticais
Circulações

Áreas
privativas

A. privativas

Espaços de hóspedes

Áreas de
serviço

53,41%

Instalações sanitárias
Áreas sociais abrigadas

Ambientes | Embarcação

166,1

Acomodações

%

28,91

Espaços dos hóspedes
Espaços da tripulação

Áreas
privativas

m²

Conrad 88

Conrad 88
Descrição de tipologia de espaços

A. serv.
Circ.
A. int.
A. ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
A. prep. alimentação
Área de comando externo
Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 25 a seguir.
Gráfico 25 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Conrad 88

Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

51,34
17%
64,66
21%

166,1
53%
28,91
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 26.
Gráfico 26 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Conrad 88
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
83,49%

80%
60%
40%
16,51%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 27.
Gráfico 27 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Conrad 88

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.9 Debir 85
Projeto de IT, com 80” (pés) – 23,46 m – de dimensão de pontal moldado, série
sequencial do estaleiro Bering Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na
Tabela 18.
Tabela 18 – Relação da capacidade de usuários
- Projeto Debir 85 | Bering Yachts 2016
Embarcação
Debir 85
N° Hóspedes
8-10
N° Tripulantes
3-4
N° Camarotes
06
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens - fotografia da embarcação em navegação - está ilustrada na Figura
90 que segue.
Figura 90 – Foto do Iate Trawler em navegação – Debir 85

Fonte: Estaleiro De Bir Yachts38, editada pelo autor.

38

Disponível em: <http://www.debirsyachts.com/85-rph-lx/overview>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Arranjo geral: na Figura 91, tem-se o desenho técnico completo do AG.

Figura 91 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Debir 85

Fonte: Estaleiro De Bir Yachts39, editada pelo autor.

39

Disponível em: <http://www.debirsyachts.com/85-rph-lx/overview>. Acesso em: 25 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 92 a seguir.
Figura 92 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Debir 85

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise dos fluxos encontra-se na Figura 93.
Figura 93 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Debir 85

Fonte: Elaborada pelo autor.

O projeto Debir 85 apresenta diversos conflitos de fluxos, explicitados a seguir:

177

 Convés inferior: 1) Os tripulantes, alocados no camarote a ré – popa, precisam
deslocar-se por dentro de um espaço destinado a equipamentos técnicos. 2) O
acesso à praça de máquinas dá-se diretamente pela área de preparação de
alimentos destinada ao uso da tripulação.
 Convés principal: 3) Foi identificado o conflito de circulação de tripulantes pelo
espaço de uso social de hóspedes para poderem se locomover para a área de
preparação de alimentos mista, para ir e vir ao convés de fly-bridge e utilizar a
circulação mista externa.
Planilhas de análise. O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Debir 85, resultou nos dados ilustrados na Tabela 19 e no Quadro 19.
Quadro 19 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Debir 85

Debir 85
m²

Acomodações

38,23

Instalações sanitárias

10,63

Áreas sociais abrigadas

26,5

Áreas sociais externas

30,4

Apoio alimentação

3,14

%

1,33
4,72

Acomodações

8,98

Instalações sanitárias

2,56

Circulações

Áreas privativas

Áreas de serviço

Áreas sociais
Apoio alimentação

9,44

Sala de comando interna

6,34

Circulações verticais

3,66

Circulações horizontais

34,51

Área de motores

25,72

Espaços de apoio

5,49

Área de bote

7,11

Praça de fundeio

4,47

Circulações

Áreas internas

Áreas externas

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

252,16

100%

Esp. de tripulação

Lavanderia

E. Mistos

3,78

19,98%

Área de comando externo

16,97%

8,42

50,37

Áreas de serviço

Apoio alimentação

42,79

Espaços mistos

Áreas
sociais

●

Circulação verticais

●
●
●
●

Estar / Flybridge
Estar de comando
Sauna

Áreas
serv.
Circ.

E. Téc.

16,73

Circulações

A. prep. alimentação

Sala de jantar
Estar de popa

Lavanderia
Circulações verticais

Estar de mergulho

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

17,47%

Áreas sociais

A.
privativas

Espaços de hóspedes

Circulações verticais
Circulações horizontais

45,59%

Áreas de serviço

114,95

Áreas sociais

Circulações horizontais

E. Tec.

Ambientes | Embarcação

Áreas privativas

44,05

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Áreas
privativas

Debir 85

Tabela 19 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Debir 85

Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. sociais
A. serv.
Circ.
Áreas
serv.
Circ.
A. int.
A. ext.

Sala de comando interno
Circulações verticais
Circulações horizontais
A. prep. alimentação
Área de comando
externo
Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 28 a seguir.
Gráfico 28 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Debir 85
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

42,79
17%
114,95
46%

50,37
20%

44,05
17%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 29.
Gráfico 29 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Debir 85
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
83,03%

80%
60%
40%
16,97%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 30.
Gráfico 30 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Projeto Debir 85

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.10 Drettman 78
Projeto com dimensão de pontal moldado de 78” (pés) – 23,77 m – projetado e
construído por Drettman Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
20.
Tabela 20 – Relação da capacidade de usuários Projeto Drettman 78 | Drettman Yachts 2016
Embarcação
Drettman 78
N° Hóspedes
6
N° Tripulantes
2
N° Camarotes
4
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquetes eletrônicas - estão ilustradas nas Figuras 94 e 95:
Figura 94 – Maquete eletrônica do projeto de Trawler – Drettman 78

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche40, editada pelo autor.
Figura 95 – Maquete eletrônica do projeto de Trawler – Drettman 78

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche41, editada pelo autor.
40

Disponível em: <http://www.drettmann-yachts.com/en/explorer-yachts/exterior/ > Acesso em: 18 out.
2015.
41 Disponível em: <http://www.drettmann-yachts.com/en/explorer-yachts/exterior/>. Acesso em: 18 out.
2015.
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Arranjo geral: na Figura 96, tem-se o desenho técnico do AG completo.
Figura 96 – Arranjo geral completo do projeto Iate Trawler – Drettman 78

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche Yachts42, editada pelo autor.

42

Disponível em: <http://www.drettmann-yachts.com/en/motor-yachts/>. Acesso em: 18 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: na Figura 97, tem-se o desenho técnico de AG com
ampliação de escala e apenas os decks.

Figura 97 – Arranjo geral – decks - do projeto Iate Trawler – Drettman 78

Fonte: Estaleiro Cantiere Delle Marche Yachts43, editada pelo autor.

43

Disponível em: <http://www.drettmann-yachts.com/en/motor-yachts/>. Acesso em: 18 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 98 a seguir.
Figura 98 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Drettman 78

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 99.
Figura 99 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Drettman 78

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Drettman 78 não apresenta conflitos de fluxos.

Planilhas de análise: o diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Drettman 78, resultou nos dados ilustrados na Tabela 21 e no Quadro 20 que seguem.
Quadro 20 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Drettman 78

Drettman 78
m²

Acomodações

33,21

Instalações sanitárias

15,23

Áreas privativas
32,8

Áreas sociais externas

33,9

Apoio alimentação
Circulações verticais

2,36

Circulações
Circulações horizontais

4,47

Acomodações

3,5

Instalações sanitárias

1,65

Áreas sociais

8,52

Lavanderia
Circulações verticais

1,24

Circulações horizontais

1,79

Apoio alimentação

12,75

Área de comando externo

10,61

Circulações

Circulações horizontais
Área de motores

E. téc.

Áreas internas

Lazaretti
Área de bote
Área de bote

Áreas externas
Praça de fundeio
Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

10,08

A. serv.

9,05

Instalações sanitárias

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sala de comando
interno

●

Circulações verticais

●

Circulações
horizontais

●
●
●
●
●

Estar / Flybridge
Estar de comando

A. prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações

A. prep. alimentação
Área de comando
externo
Circulações verticais

Circ.

Circulações
horizontais
Área de máquinas

9,9

276,59

A. int.

Lazaretti
Área de bote Int.

A. ext.

Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

7,39
100%

●

A. sociais

26,68
3,45

Sala de estar

Sauna

48,01

20,42%

Circulações verticais
Circulações

29,45%

81,45

Lavanderia

●

Estar de mergulho

Circ.

56,47

Áreas de serviço

A. sociais

A. privativas

Esp. de Trip.

Sala de comando interna

Esp.Mistos

Áreas de serviço

6,04%

Apoio alimentação

Acomodações
Instalações
sanitárias
Estar de popa

Circ.

16,70

Espaços da tripulação

Áreas sociais

E. Téc.

Áreas de serviço

Espaços de Hóspedes

Áreas sociais abrigadas
Áreas sociais

44,10%

A. privativas

Áreas privativas

Espaços mistos

Ambientes | Embarcação

%

121,97

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Dretmann 78

Tabela 21 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Drettman
78

●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 31 a seguir.
Gráfico 31 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Drettman 78
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

56,47
20%
121,97
44%

81,45
30%

16,7
6%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 32.
Gráfico 32 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Drettman 78
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
79,58%

80%
60%
40%

20,42%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 33.
Gráfico 33 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Drettman 78

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.11 Foyachts 78
Projeto com dimensão de pontal moldado de 78” (pés) – 23,77 m – projetado e
construído por Fifth Ocean Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
22.
Tabela 22 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Foyachts 78 | Fifth Ocean Yachts 2016
Embarcação
Drettman 78
N° Hóspedes
8-10
N° Tripulantes
3
N° Camarotes
6
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquete eletrônica e fotografia - estão ilustradas nas Figuras 100
e 101:
Figura 100 – Maquete eletrônica do projeto de Trawler – Foyachts 78

Fonte: Estaleiro Fifth Oceans Yachts44, editada pelo auto
Figura 101 – Fotografia do iate Trawler – Foyachts 78

Fonte: Estaleiro Fifth Oceans Yachts 45, editada pelo autor.

44
45

Disponível em: <http://foyachts.ru/#>. Acesso em: 24 out. 2015.
Disponível em: <http://foyachts.ru/files/broker_friendly.pdf>. Acesso em: 24 out. 2015.
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Arranjo geral: na Figura 102, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 102 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Foyachts 78

Fonte: Estaleiro Fifth Oceans Yachts46, editada pelo autor.
46

Disponível em: <http://foyachts.ru/files/broker_friendly.pdf>. Acesso em: 24 out. 2015.

188

Análise de macro-zona: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 103 a seguir.
Figura 103 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Foyachts 78

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 104.
Figura 104 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Drettman 78

Fonte: Elaborada pelo autor
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O projeto Foyachts 78 apresenta diversos conflitos de fluxos, explicitados a
seguir:
 Convés inferior: Os tripulantes, alocados no camarote a ré – popa,
precisam deslocar-se por dentro de um espaço destinado a equipamentos
técnicos.
 Convés principal: Foi identificado o conflito de circulação de tripulantes
pelo espaço de uso social de hóspedes para poderem se locomover para
a área de preparação de alimentos mista, para ir e vir ao convés de
flybridge, se locomover do camarote alocado no deck de flybridge e utilizar
a circulação mista externa.
Planilhas de análise. O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Foyachts 78, resultou nos dados ilustrados na Tabela 23 e no Quadro 21 que seguem.
Quadro 21 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Drettman 78

%

Ambientes | Embarcação

A.
privativas

39,28
8,41
28,23

Áreas sociais externas

33,8

Apoio alimentação

3,53

Circulações verticais

2,17

Áreas sociais
Áreas de serviço
Circulações
Circulações horizontais

3,51

Acomodações

12,11

Instalações sanitárias

3,58

Áreas privativas
Áreas sociais
Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando
interna

7,09

8,50%

Áreas sociais

Circulações horizontais

53,43

Área de motores

24,16

Circulações

Áreas internas

Espaços de apoio
Lazaretti

8,4

Área de bote

13,67

Praça de fundeio

8,29

Áreas externas
Área total de Espaços Habitáveis e Inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

267,88

100%

Esp. de tripulação
Esp. mistos

3,57

26,75%

Lavanderia
Circulações verticais

20,35%

Área de comando
externo

71,65

Áreas de serviço

14,65

54,52

Espaços mistos

Apoio alimentação

E. téc.

Circulações verticais
Circulações

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. sociais

Estar de popa
Ponte Portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. serv.
Circ.

Lavanderia

Circulações horizontais

E. Téc.

Espaços de hóspedes

Instalações sanitárias
Áreas sociais abrigadas

118,93

Áreas privativas

22,78

Espaços dos hóspedes
Espaços da tripulação

Acomodações

m²

44,40%

Foyachts 78
Descrição de tipologia de espaços

A.
privativas

A. prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

Foyachts 78

Tabela 23 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Drettman
78

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. Sociais

Área de máquinas

●
●
●
●
●
●
●
●

Lazaretti

●

Sala de comando interno

Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
A. prep. alimentação
Sala de apoio

Circ.
A. int.
A. ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais

Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 34 a seguir.
Gráfico 34 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Foyachts 78
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

54,52
20%

71,65
27%

118,93
44%

22,78
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentadas no
Gráfico 35.
Gráfico 35 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Foyachts 78
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
79,65%

80%
60%
40%

20,35%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 36.
Gráfico 36 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Foyachts 78

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.12 Horizon 77
Projeto com dimensão de pontal moldado de 77” (pés) – 23,46 m – projetado e
construído por Horizon Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela 24.
Tabela 24 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Foyachts 78 | Fifth Ocean Yachts 2016
Embarcação
Horizon 77
N° Hóspedes
6
N° Tripulantes
3
N° Camarotes
5
Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotografias da embarcação Iate Trawler - estão ilustradas nas
Figuras 105 e 106:
Figura 105 – Fotografia do iate Trawler – Horizon 77

Fonte: Estaleiro Fifth Oceans Yachts47, editada pelo autor.
Figura 106 – Fotografia do iate Trawler – Horizon 77

Fonte: Estaleiro Horizon Yachts 48, editada pelo autor.

47
48

Disponível em: <http://us.horizonyacht.com/Gallery.aspx>. Acesso em: 18 out. 2015.
Disponível em: <http://us.horizonyacht.com/Gallery.aspx>. Acesso em: 18 out. 2015.
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Arranjo geral: na Figura 107, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 107 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Horizon 77

Fonte: Estaleiro Horizon Yachts49, editada pelo autor.

49

Disponível em: <http://us.horizonyacht.com/Layout.aspx>. Acesso em: 18 out. 2015.

194

Análise de macro-zonas: o resultado da análise das macro-zonas encontra-se
na Figura 108 a seguir.
Figura 108 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Horizon 77

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: o resultado da análise encontra-se na Figura 109.
Figura 109 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Horizon 77

Fonte: Elaborada pelo autor.

O projeto Horizon 77 apresenta alguns conflitos de fluxos, explicitados a seguir:
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 Convés inferior: O acesso à praça de máquinas foi projetado por dentro do
espaço de instalação sanitária do camarote de tripulação a ré.
 Convés principal: Há área social externa de hóspedes a vante da praça de
fundeio com fluxo de circulação conflitante entre área técnica manuseada por
tripulantes e acesso aos hóspedes.
Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Foyachts 78, resultou nos dados ilustrados na Tabela 25 e no Quadro 22 que seguem.
Quadro 22 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Drettman 78

Horizon 77

Áreas sociais abrigadas

27,24

Áreas sociais externas

32,82

Apoio alimentação

8,11

Circulações verticais

2,27

Circulações horizontais

2,11

Acomodações

9,12

Circulações

Áreas
sociais

Instalações sanitárias

3,83

Sala de comando interna

6,31

Lavanderia
Circulações verticais
Circulações

12,2

Circulações verticais

4,05

Circulações horizontais

51,6

Circulações

Áreas
internas

Área de motores

19,81

Espaços de apoio

13,36

Lazaretti
Áreas
externas

Área de bote
Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

A. sociais

Sala de comando interno

●

A. prep. alimentação

Circulações horizontais

●
●
●
●

Área de máquinas

●

Área de bote Int.

●
●

Estar de popa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. serv.

A. prep. alimentação

Circulação horizontais

E. Téc.

Lavanderia

29,27%

Área de comando externo

14,85%

6,39

74,24

Apoio alimentação

37,67

E. Téc.

Espaços mistos

Circulações horizontais

Áreas de
serviço

Instalações sanitárias

Sala de estar
Sala de jantar

Circ.

Apoio alimentação
Áreas de
serviço

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acomodações
Instalações sanitárias

Circulação verticais

Áreas sociais

7,59%

Áreas
privativas

A. privativas

Espaços de hóspedes

13,49

E.sp. mistos Espaços de tripulação

Áreas de
serviço

Instalações sanitárias

Ambientes | Embarcação

%

48,28%

Áreas
sociais

36,42

19,26

Espaços dos hóspedes
Espaços da tripulação

Áreas
privativas

Acomodações

122,46

m²

Descrição de tipologia de espaços

4,5
253,63

100%

A. privativas

Horizon 77

Tabela 25 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Drettman
78

Acomodações

A. sociais
A. serviço
Circ.
A. serviço
Circ.

A. int.
A. ext.

Área de comando externo
Circulações verticais

Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

197

Gráfico de média geral das macro-zonas: as médias das áreas de
zoneamento resultaram no Gráfico 37 a seguir.
Gráfico 37 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Horizon 77
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

37,67
15%
122,46
48%

74,24
29%

19,26
8%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis: apresentada no
Gráfico 38.
Gráfico 38 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Horizon 77
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
85,15%

80%
60%
40%
14,85%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 39.
Gráfico 39 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Horizon 77

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.13 Horizon 85
Projeto com dimensão de pontal moldado de 85” (pés) – 25,90 m – projetado e
construído por Horizon Yachts. A capacidade de usuários é apresentada na Tabela
26.
Tabela 26 – Relação da capacidade de usuários Projeto Horizon 85 | Horizon Yachts 2016
Embarcação

Horizon 77

N° de hóspedes

10

N° de tripulantes

2-4

N° de camarotes

7

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotografias da embarcação Iate Trawler - estão ilustradas nas
Figuras 110 e 111.
Figura 110 – Fotografia do iate Trawler – Horizon 85

Fonte: Estaleiro Horizon Yachts50, editada pelo autor.
Figura 111 – Fotografia do iate Trawler – Horizon 85

Fonte: Estaleiro Horizon Yachts51, editada pelo autor.
50

Disponível em: <http://us.horizonyacht.com/Overview.aspx?Cond=4142A47A-51D5-45E6-AF0A3B1773C17E30>. Acesso em: 15 out. 2015.
51
Disponível em: http://us.horizonyacht.com/Overview.aspx?Cond=4142A47A-51D5-45E6-AF0A3B1773C17E30>. Acesso em: 15 out. 2015.
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Arranjo geral: Na Figura 112, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 112 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Horizon 85

Fonte: Estaleiro Horizon Yachts52, editada pelo autor.

52

Disponível em: <http://us.horizonyacht.com/Layout.aspx?Cond=4142A47A-51D5-45E6-AF0A3B1773C17E30>. Acesso em: 15 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 113 a seguir.
Figura 113 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Horizon 85

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de Fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 114.
Figura 114 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Horizon 85

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Horizon 85 apresenta diversos conflitos de fluxos, a saber:


Convés inferior: O acesso à praça de máquinas foi projetado por dentro
do espaço de instalação sanitária do camarote de tripulação a ré.



Convés principal: Há área social externa de hóspedes a vante da praça
de fundeio com fluxo de circulação conflitante entre área técnica
manuseada por tripulantes e acesso a hóspedes.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Horizon 85, resultou nos dados ilustrados na Tabela 27 e no Quadro 23 que seguem.
Quadro 23 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Horizon 85

Horizon 85
m²

35,1

Apoio Alim. | Lavanderia

6,15

Circulações verticais

2,5

Circulações horizontais

5,41

Acomodações

6,81

Instalações sanitárias

2,31

Áreas sociais

4,28

Apoio Alimentação

2,83

Sala de comando interna

7,94

Circulações

Áreas de serviço

Lavanderia
Circulações verticais

1,23

Circulações
5,75

Área de comando externo

3,14

Lavanderia

5,22

Circulações
Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

7,91
64,4
3
31,1
12,2

14,50%

Circulações verticais

27,68%

Apoio alimentação

86,45

Áreas de serviço

1,01

45,3

E. Tec.

Espaços mistos

Circulações horizontais

2
312,31

100
%

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. sociais

Estar de popa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.
Circ.

8,46%

Áreas sociais

26,41

Espaços da tripulação

Áreas privativas

Espaços de hóspedes

Áreas de serviço

Áreas sociais externas

A. privativas

Espaços de tripulação

Áreas sociais abrigadas
Áreas sociais

Espaços mistos

Instalações sanitárias

Ambientes | Embarcação

E. Téc.

Áreas privativas

%

49,36%

Acomodações

54,2
1
17,6
9
33,0
9

154,15

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações

A.
Privativas

Instalações sanitárias

A. sociais

Sala de estar
Sala de comando interno

A. serviço

Lavanderia
A. Prep. alimentação

Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

A. serviço

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Horizon 85

Tabela 27 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Horizon 85

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 40 a seguir.
Gráfico 40 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Horizon 85
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

45,3
15%
154,15
49%
86,45
28%
26,41
8%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - Apresentada no
Gráfico 41.
Gráfico 41 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Horizon 85
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
85,50%

80%
60%
40%
20%

14,50%

0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis - ver Gráfico 42.
Gráfico 42 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Horizon 85

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.14 Jetten 75
Projeto com dimensão de pontal moldado de 75” (pés) – 22,86 m – projetado e
construído por Jetten Shipyard. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela 28.
Tabela 28 – Relação da capacidade de usuários Projeto Jetten 75 | Jetten Shipyard. 2016
Embarcação

Jetten 75

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

5

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotografias da embarcação Iate Trawler - estão ilustradas nas
Figuras 115 e 116:
Figura 115 – Maquete eletrônica do iate Trawler – Jetten 75

Fonte: Estaleiro Jetten Shipyard53, editada pelo autor.
Figura 116 – Maquete eletrônica do iate Trawler – Jetten 75

Fonte: Estaleiro Jetten Shipyard54, editada pelo autor.
53
54

Disponível em: http://www.jettenshipyard.com/beach/jetten-beach-75>. Acesso em: 26 out. 2015.
Disponível em: <http://www.jettenshipyard.com/beach/jetten-beach-75>. Acesso em: 26 out. 2015.
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Arranjo geral - Na Figura 117, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 117 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Jetten 75

Fonte: Estaleiro Jetten Shipyard55, editada pelo autor.

55

Disponível em: <http://www.jettenshipyard.com/beach/jetten-beach-75>. Acesso em: 26 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 118 a seguir.
Figura 118 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Jetten 75

Fonte: Elaborada pelo autor.

207

Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 119.
Figura 119 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Jetten 75

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Jetten 75 apresenta diversos conflitos de fluxos, a saber:


Convés inferior: O acesso à praça de máquinas foi projetado por dentro
do espaço social destinado ao uso da tripulação a ré.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
externa para o sentido do ambiente de sala de comando.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Jetten 75, resultou nos dados ilustrados na Tabela 29 e no Quadro 24 que seguem.
Tabela 29 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Jetten 75

Quadro 24 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Jetten 75

Acomodações

40,3

Instalações sanitárias

13,91

Áreas sociais abrigadas

21,76

Áreas sociais externas

50,98

%

Ambientes | Embarcação

1,31

Circulações horizontais

3,39

Acomodações

4,37

Instalações sanitárias

2,12

Áreas sociais

3,5

Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando interna

4,67

Lavanderia

1,42

Circulações verticais

0,49

7,16%

Áreas sociais

16,57

Espaços da tripulação

Áreas privativas

Circulações

6,39

Lavanderia
Circulações verticais
Circulações
Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

14,25%

Área de comando externo

1,6
18,86
23,86
24

21,73%

Áreas de serviço

6,13

32,98

Apoio alimentação

50,31

E. Tec.

Espaços mistos

Circulações horizontais

Espaços de hóspedes

Circulações verticais
Circulações

Espaços de tripulação

Apoio alimentação

2,45
231,51

E. Téc.

Áreas de serviço

Espaços mistos

Áreas sociais

56,87%

Áreas privativas

131,65

Espaços dos hóspedes

m²

A. privativas

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

A. sociais

Sala de jantar
Estar de popa
Estar / Flybridge

Circ.
A. privativas
A. sociais
A. serviço
Circ.

Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de comando interno
Lavanderia
Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

A. Serv.

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Lazaretti
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.
100%

Jetten 75

Jetten 75
Descrição de tipologia de espaços

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

209

Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 43 a seguir.
Gráfico 43 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Jetten 75
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

50,31
22%

32,98
14%

131,65
57%

16,57
7%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 44.
Gráfico 44 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Jetten 75
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
78,27%

80%
60%
40%

21,73%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis - Formatou-se o Gráfico 45.
Gráfico 45 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Jetten 75

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.15 KingShip 75
Projeto com dimensão de pontal moldado de 75” (pés) – 22,86 m – projetado e
construído por KingShip Shipyard. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
30.
Tabela 30 – Relação da capacidade de usuários Projeto KingShip 75 | KingShip Shipyard 2016
Embarcação

KingShip 75

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

05

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquetes eletrônicas da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 120 e 121:
Figura 120 – Maquete eletrônica do iate Trawler – KingShip 75

Fonte: Estaleiro KingShipShipyard56, editada pelo autor.
Figura 121 – Maquete eletrônica do interior do iate Trawler – KingShip 75

Fonte: Estaleiro KingShipShipyard57, editada pelo autor.

56
57

Disponível em: <http://www.kingship.com/discovery-7590/>. Acesso em: 27 out. 2015.
Disponível em: <http://www.kingship.com/discovery-7590/>. Acesso em: 27 out. 2015.
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Arranjo geral: Na Figura 122, tem-se o desenho técnico do AG:
Figura 122 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – KingShip 75

Fonte: Estaleiro KingShip Shipyard58, editada pelo autor.

58

Disponível em: <http://www.kingship.com/discovery-7590/>. Acesso em: 27 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 123 a seguir.
Figura 123 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto KingShip 75

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 124.
Figura 124 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto KingShip 75

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto KingShip 75 apresenta um conflito de fluxo, a saber:


Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
externa para o sentido do ambiente de preparo de alimentos, utilizando o
espaço social de hóspedes.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
KingShip 75, resultou nos dados ilustrados na Tabela 31 e no Quadro 25 que seguem.
Quadro 25 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto KingShip 75

KingShip 75
m²

Acomodações

28,24

%

Ambientes | Embarcação

32,86

Áreas de serviço

Apoio alimentação

2,27

Circulações verticais

3,26

Circulações
Circulações horizontais

4,47

Acomodações

8,43

Instalações sanitárias

2,3

Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando interna

6,17

Lavanderia

1,15

Circulações verticais

0,9

Circulações horizontais

0,41

Apoio alimentação

5,26

Área de comando externo

5,66

9,18%

Áreas sociais

19,36

Espaços da tripulação

Áreas privativas
Áreas sociais

Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas

3,13
37,47
25,57

Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

14,11%

Circulações

24,43%

51,52

Lavanderia
Circulações verticais

29,75

E. Tec.

Espaços mistos

Circulações

Áreas de serviço

A. privativas

Espaços de hóspedes

Áreas sociais externas

4,18
210,89

100%

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. sociais

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.
Circ.

Esp. de tripulação

28,39

Áreas sociais

A. privativas

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. sociais
A. serviço
Circ.

E. mistos

10,77

A. Serv.

E. Téc.

Instalações sanitárias
Áreas sociais abrigadas

52,28%

Áreas privativas

110,26

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

KingShip 75

Tabela 31 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto KingShip 75

A. Int.

Circ.

A. Ext.

Sala de comando interno
Lavanderia
Circulações verticais
Circulações horizontais
A. Prep. alimentação
Área de comando externo
Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Lazaretti
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas - as médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 46 a seguir.
Gráfico 46 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto KingShip 75
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

29,75
14%
110,26
52%

51,52
25%
19,36
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentada no
Gráfico 47.
Gráfico 47 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto KingShip 75
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
85,89%

80%
60%
40%
20%

14,11%

0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis - elaborou-se o Gráfico 48.
Gráfico 48 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – KingShip 75

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.16 KingShip 90
Projeto com dimensão de pontal moldado de 90” (pés) – 27,43 m – projetado e
construído por KingShip Shipyard. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
32.
Tabela 32 – Relação da capacidade de usuários
- Projeto KingShip 90 | KingShip Shipyard - 2016
Embarcação

KingShip 75

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

5

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquetes eletrônicas da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 125 e 126:
Figura 125 – Maquete eletrônica do iate Trawler – KingShip 90

Fonte: Estaleiro KingShipShipyard59, editada pelo autor.
Figura 126 – Maquete eletrônica do iate Trawler – KingShip 90

Fonte: Estaleiro KingShipShipyard60, editada pelo autor.

59
60

Disponível em: <http://www.kingship.com/portfolio/ocean-suv-90116150/>. Acesso em: 28 out. 2015.
Disponível em: <http://www.kingship.com/portfolio/ocean-suv-90116150/>. Acesso em: 28 out. 2015.
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Arranjo geral: Na Figura 127, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 127 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – KingShip 90

Fonte: Estaleiro KingShip Shipyard61, editada pelo autor.

61

Disponível em: <http://www.kingship.com/portfolio/ocean-suv-90116150/>. Acesso em: 27 out.
2015.

218

Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 128 a seguir.
Figura 128 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto KingShip 90

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 129.
Figura 129 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto KingShip 90

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto KingShip 90 não apresenta conflitos de fluxo.
Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
KingShip 90, resultou nos dados ilustrados na Tabela 33 e no Quadro 26 que seguem.
Quadro 26 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto KingShip 90

KingShip 90
m²

Acomodações

55,28

Instalações sanitárias

16,56

Áreas sociais abrigadas

57,09

Áreas sociais externas

71,09

%

Ambientes | Embarcação

Circulações horizontais

3,62

Acomodações

7,26

Instalações sanitárias

4,67

Circulações

Áreas sociais
Apoio alimentação

Áreas de serviço

Sala de comando interna

8,23

5,84%

Áreas sociais

22,78

Espaços da tripulação

Áreas privativas

Lavanderia
Circulações verticais

1,12

Circulações horizontais

1,5

Apoio alimentação

19,1

Área de comando
externo

8,16

Lavanderia

Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de Espaços Habitáveis e Inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

5,15

Sala de estar

A. sociais

31,47
48,85
7,91

390,38

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.
Circ.
A. privativas

A. Serv.

A. Int.

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. sociais

Sala de estar

A. serviço

Sala de comando interno

Circ.

Circ.

46,73

20,57%

Circulações verticais
Circulações

20,27%

79,14

Áreas de serviço

80,32

E. Tec.

Espaços mistos

Circulações

Acomodações
Instalações sanitárias

Sala de jantar

Espaços de Trip.

4,5

Espaços de hóspedes

Apoio alimentação
Circulações verticais

E. mistos

Áreas de serviço

A. privativas

E. Téc.

Áreas sociais

53,32%

Áreas privativas

208,14

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
A. Prep. alimentação
Área de comando externo
Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.
100%

KingShip 90

Tabela 33 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto KingShip
90

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 49 a seguir.
Gráfico 49 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto KingShip 90
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes

88,23
22%

Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

208,14
52%

79,14
20%
22,78
6%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentada no
Gráfico50.
Gráfico 50 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto KingShip 90
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
77,85%

80%
60%
40%

22,15%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis – elaborou-se o Gráfico 51.
Gráfico 51 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – KingShip 90

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.17 MCP76
Projeto com dimensão de pontal moldado de 76” (pés) – 23,16 m – projetado e
construído por MCP Mortors Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na
Tabela 34.
Tabela 34 – Relação da capacidade de usuários Projeto MCP 76 | MCP Motors Yachts - 2016
Embarcação

MCP 76

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

2

N° Camarotes

5

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotografias, externa e interna, da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 130 e 131:
Figura 130 – Fotografia externa do iate Trawler – MCP 76

Fonte: Estaleiro MCP Motors Yachts62, editada pelo autor.
Figura 131 – Fotografia interna do iate Trawler – MCP 76

Fonte: Estaleiro MCP Motors Yachts63, editada pelo autor.

62
63

Disponível em: <http://www.mcpyachts.com.br/iate-classic-76.html>. Acesso em: 27 out. 2015.
Disponível em: <http://www.mcpyachts.com.br/iate-classic-76.html>. Acesso em: 27 out. 2015.
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Arranjo geral: Na Figura 132, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 132 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – MCP 76

Fonte: Estaleiro MCP Motors Yachts64, editada pelo autor.

64

Disponível em: <http://mcpyachts.com.br/motor-yachts/classic-76/downloads/catalogo-classic76.pdf>. Acesso em: 27 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 133 a seguir.
Figura 133 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto MCP 76

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 134.
Figura 134 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Projeto MCP 76

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto MCP 76 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés inferior: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
externa – popa - para a praça de máquinas, sendo necessário transitar
pelo espaço destinado ao convívio social da tripulação.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
externa para o sentido do ambiente da sala de comando – a vante,
utilizando o espaço social de hóspedes.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
MCP 76, resultou nos dados ilustrados na Tabela 35 e no Quadro 27 que seguem.
Quadro 27 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto MCP 76

MCP 76
m²

Acomodações

29,73

Instalações sanitárias

11,43

Áreas sociais abrigadas

28,88

%

Circulações verticais

1,49

Circulações horizontais

2,81

Acomodações

3,87

Circulações

Áreas de serviço

Áreas sociais
Apoio alimentação

4,47

Sala de comando interna

4,59

Lavanderia
Circulações verticais

Apoio alimentação

7,65

Área de comando
externo

2,63

Lavanderia

7,74

Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

2,19
21,29
14,03
7,91

13,21%

Circulações verticais
Circulações

21,88%

1,21

41,5

Áreas de serviço

Circulações horizontais

25,06

Espaços mistos

Circulações

3,12
189,66

100%

Instalações sanitárias

Sala de jantar
Estar de popa

A. sociais

Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando
Estar de mergulho

A. Serv.

8,48%

Áreas sociais

1,95

16,09

Espaços da tripulação

Instalações sanitárias

Acomodações

Sala de estar

Espaços de hóspedes

3,98

Circ.

Espaços de tripulação

28,69

Esp. mistos

Áreas sociais externas
Apoio Alim. | Lavanderia

E. Téc.

Áreas de serviço

A.
privativas

56,42%

Áreas sociais

Áreas privativas

E. Tec.

Ambientes | Embarcação

Áreas privativas

107,01

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

A.
privativas

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

MCP 76

Tabela 35 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto MCP 76

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. sociais
A. serviço
Circ.

Sala de comando interno
A. Prep. alimentação

Circulações Horizontais
Lavanderia

A. Serv.

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Lazaretti
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 52 a seguir.
Gráfico 52 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto MCP 76
Percentis - Macro-zonas
25,06
13%

Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

41,5
22%

16,09
9%

107,01
56%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 53.
Gráfico 53 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto MCP 76
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
86,79%

80%
60%
40%
20%

13,21%

0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis – elaborou-se o Gráfico 54.
Gráfico 54 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – MCP 76

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.18 MCP 85
Projeto com dimensão de pontal moldado de 85” (pés) – 25,90 m – projetado e
construído por MCP Mortors Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na
Tabela 36.
Tabela 36 – Relação da capacidade de usuários Projeto MCP 85 | MCP Motors Yachts - 2016
Embarcação

MCP 85

N° Hóspedes

10-12

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

7

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotografias, externa e interna, da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 135 e 136:
Figura 135 – Fotografia externa do iate Trawler – MCP 85

Fonte: Estaleiro MCP Motors Yachts65, editada pelo autor.
Figura 136 – Fotografia interna do iate Trawler – MCP 85

Fonte: Estaleiro MCP Motors Yachts66, editada pelo autor.

65
66

Disponível em: <http://www.mcpyachts.com.br/gft85.html>. Acesso em: 28 out. 2015.
Disponível em: <http://www.mcpyachts.com.br/gft85.html>. Acesso em: 28 out. 2015.
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Arranjo geral: Na Figura 137, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 137 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – MCP 85

Fonte: Estaleiro MCP Motors Yachts67, editada pelo autor.

67

Disponível em: < http://www.mcpyachts.com.br/gft85.html>. Acesso em: 28 out. 2015.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 138 a seguir.
Figura 138 - Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto MCP 85

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 139.
Figura 139 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Projeto MCP 85

Fonte: Elaborada pelo autor.

232

O projeto MCP 85 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés inferior: Conflito de fluxo, na circulação horizontal e vertical
íntima do convés inferior, para o caminhamento das acomodações de
tripulação à área destinada ao comando interno.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
externa para o sentido do ambiente da sala de comando – a vante,
utilizando o espaço social de hóspedes.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
MCP 85, resultou nos dados ilustrados na Tabela 37 e no Quadro 28 que seguem.
Quadro 28 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto MCP 85

MCP 85
m²

Acomodações

51,46

Áreas privativas

Áreas de serviço

Apoio alimentação
Circulações verticais

Circulações
Circulações horizontais

8,24

Acomodações

8,04

Instalações sanitárias

2,94

Áreas sociais

1,88

Áreas privativas

Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando interna

6,03

Lavanderia

5,76

Circulações verticais

0,95

Circulações horizontais

2,03

Apoio alimentação

8,62

Área de comando externo

6,77

Lavanderia

5,76

55,51

Área de motores

25,67

Espaços de apoio

19,47

Áreas internas
Áreas externas

Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

88,87

27,14%

12,21

15,70%

Circulações verticais
Circulações horizontais

Circulações

51,41

Espaços mistos

Áreas de serviço

6,27
327,43

Sala de jantar
Estar de popa

A. sociais

100%

Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando
Estar de mergulho

A. Serv.

8,44%

Áreas sociais

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

Espaços de hóspedes

36,63

Circ.

Espaços mistos Espaços de tripulação

Áreas Sociais externas

Áreas sociais

A.
privativas

A. Prep. alimentação

Circulação horizontais
Acomodações

A.
privativas

Instalações sanitárias

A. sociais

Sala de estar

A.
serviço

Sala de comando interno

Circ.

Lavanderia
Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

A.
serviço

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas

E. Téc.

45,14

48,72%

18,05

159,52

Instalações sanitárias
Áreas Sociais abrigadas

Circulações

E. Tec.

Ambientes | Embarcação

%

27,63

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

MCP 85

Tabela 37 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto MCP 85

A. Int.

Sala de rádio
Lazaretti

A. Ext.

Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 55 a seguir.
Gráfico 55 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto MCP 85
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

51,41
16%
159,52
49%

88,87
27%

27,63
8%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentada no
Gráfico 56.
Gráfico 56 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto MCP 85

Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
84,30%

80%
60%
40%
15,70%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis - elaborou-se o Gráfico 57.
Gráfico 57 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – MCP 85

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.19 Mondomarine 90
Projeto com dimensão de pontal moldado de 90” (pés) – 27,43 m – projetado e
construído por Mondomarine Shipyard. Apresenta-se a capacidade de usuários na
Tabela 38.
Tabela 38 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
Mondomarine 90 | Mondomarine Shipyard - 2016
Embarcação

Mondomarine 90

N° Hóspedes

10-12

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

07

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquetes eletrônicas da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 140 e 141:
Figura 140 – Maquete eletrônica externa do iate Trawler – Mondomarine 90

Fonte: Estaleiro Mondomarine Shipyard68, editada pelo autor.
Figura 141 – Maquete eletrônica externa – ângulo superior - do iate Trawler – Mondomarine 90

Fonte: Estaleiro Mondomarine Shipyard69, editada pelo autor.

68
69

Disponível em: <http://mondomarine.mc/new-concepts/sf30/>. Acesso em: 12 ago. 2016.
Disponível em: <http://mondomarine.mc/new-concepts/sf30/>. Acesso em: 12 ago. 2016.
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Arranjo geral: Na Figura 142, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 142 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Mondomarine 90

Fonte: Estaleiro Mondomarine Shipyard 70, editada pelo autor.

70

Disponível em: <http://mondomarine.mc/new-concepts/sf30/>. Acesso em: 12 ago. 2016.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 143 a seguir.
Figura 143 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Mondomarine 90

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 144.
Figura 144 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Projeto Mondomarine 90

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Mondomarine 90 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
externa para o sentido do ambiente da sala de comando – a vante,
utilizando o espaço social de hóspedes.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Mondomarine 90, resultou nos dados ilustrados na Tabela 39 e no Quadro 29 que
seguem.

Mondomarine 90
m²

Acomodações

43,59

Instalações sanitárias

15,12

Áreas sociais abrigadas

24

Áreas sociais externas

33,92

Apoio alimentação

2,62

Circulações verticais

1,26

Circulações horizontais

19,41

%

Ambientes | Embarcação

Áreas de serviço
Circulações

Acomodações

10,97

Instalações sanitárias

4,68

Áreas sociais

2,37

Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando interna

2,26

7,87%

Áreas sociais

23,32

2,46

Apoio alimentação

6,37

Área de comando externo

3,13

5,52

Circulações horizontais
Área de motores
Áreas internas
Espaços de apoio

55,36
32,85
19,49

Área de bote
Áreas externas
Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

19,11%

Circulações

25,83%

6,19

Circulações verticais

76,57

Lavanderia

56,67

Espaços mistos

Áreas de serviço

4,33
296,48

100%

Esp. de tripulação

Circulações horizontais

A. sociais

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.

A.
privativas

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. sociais

Sala de estar

A. serviço

Sala de comando interno

Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

Esp. mistos

0,58

Circulações

E. Tec.

Sala de jantar

Lavanderia
Circulações verticais

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

Circ.

E. Téc.

Espaços da tripulação

Áreas privativas

A.
privativas

Espaços de hóspedes

Áreas sociais

47,19%

Áreas privativas

139,92

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Quadro 29 – Relação de tipologias de
espaços
utilizados
Projeto
Mondomarine 90

A. Serv.

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote Int.
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mondomarine 90

Tabela 39 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Mondomarine 90

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 58 a seguir.
Gráfico 58 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Mondomarine 90
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

56,67
19%
139,92
47%
76,57
26%
23,32
8%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 59.
Gráfico 59 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Mondomarine 90
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
80,89%

80%
60%
40%
19,11%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis - elaborou-se o Gráfico 60.
Gráfico 60 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Mondomarine 90

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.20 Moonen 72
Projeto com dimensão de pontal moldado de 72” (pés) – 27,43 m – projetado e
construído por Moonen Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela 40.
Tabela 40 – Relação da capacidade de usuários - Projeto Moonen 72 | Moonen Yachts - 2016
Embarcação

Moonen 72

N° Hóspedes

6-8

N° Tripulantes

2

N° Camarotes

4

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotos externas da embarcação Iate Trawler - estão ilustradas nas
Figuras 145 e 146:
Figura 145 – Foto externa do iate Trawler – Moonen 72

Fonte: Estaleiro Moonen Yachts71, editada pelo autor.
Figura 146 – Foto externa do iate Trawler – Moonen 72

Fonte: Estaleiro Moonen Yachts72, editada pelo autor.

71

Disponível em: <http://www.moonen.com/pt/yates/clasico/moonen-72/>. Acesso em: 14 ago. 2016.
Disponível em <http://no.yachtworld.com/baater/1993/Moonen-72-2694152/Kroatia#.WDYtr7IrJhE/>
Acesso em Agostos. 2016
72
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Arranjo geral: Na Figura 147, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 147 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Moonen 72

Fonte: Estaleiro Moonen Yachts 73, editada pelo autor.
73

Disponível em: < http://www.moonen.com/pt/yates/clasico/moonen-72/>. Acesso em: 14 ago. 2016.

242

Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 148 a seguir.
Figura 148 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Moonen 72

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 149.
Figura 149 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Moonen 72

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Moonen 72 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés inferior: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
destinados às acomodações de tripulantes para acesso à área técnica de
máquinas.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
interna, circulação horizontal, com circulação de hóspedes no sentido da
área externa para espaço de preparo de alimentos.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Moonen 72, resultou nos dados ilustrados na Tabela 41 e no Quadro 30 que seguem.
Quadro 30 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Moonen 72

Moonen 72
m²

Acomodações

26,77

Instalações sanitárias

8,25

Áreas sociais abrigadas

21,17

Áreas sociais externas

13,78

%

Ambientes | Embarcação

Circulações verticais

1,11

Circulações horizontais

2,58

Acomodações

2,22

Instalações sanitárias

1,53

Espaços de hóspedes

Apoio alimentação

Circulações

Áreas sociais
Apoio alimentação

Áreas de
serviço

Sala de comando interna

6,13

8,04%

Áreas sociais

14,29

Lavanderia
Circulações verticais

0,24

Circulações horizontais

4,17
6,41

Área de comando externo

11,36

Lavanderia
Circulações verticais

2,94

Circulações horizontais

32,57

E. Tec.

Área de motores
Áreas internas

20,44

Espaços de apoio
Área de bote
Áreas externas
Praça de fundeio

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

10,1

20,50%

Circulações

29,99%

Apoio alimentação

53,28

Áreas de
serviço

36,41

Espaços mistos

Circulações

5,87
177,64

100%

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. sociais

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

●
●
●
●
●
●
●
●

A. Serv.
Circ.

Esp. de tripulação

Espaços da tripulação

Áreas privativas

Espaços mistos

Áreas de
serviço

A. privativas

E. Téc.

Áreas sociais

41,47%

Áreas privativas

73,66

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

Moonen 72

Tabela 41 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Moonen 72

A. privativas

Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

●
●
●
●

A. sociais
A. Serv.
Circ.

Sala de comando interno
A. Prep. alimentação
Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

A. Serv.

A. Prep. alimentação
Área de comando externo
Sala de apoio

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 61 a seguir.
Gráfico 61 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Moonen 72
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

36,41
21%

53,28
30%

73,66
41%

14,29
8%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 62.
Gráfico 62 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Moonen 72
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
79,50%

80%
60%
40%

20,50%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas Habitáveis – elaborou-se o Gráfico 63.
Gráfico 63 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Moonen 72

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.21 Moonen 83
Projeto com dimensão de pontal moldado de 83” (pés) – 25,30 m – projetado e
construído por Moonen Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela 42.
Tabela 42 – Relação da capacidade de usuários Projeto Princess 82 | Moonen Yachts - 2016
Embarcação

Moonen 83

N° Hóspedes

6-8

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

5

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens a seguir são fotos externas de embarcação Iate Trawler, de
fabricação seriada. São fotos do modelo Moonen 100 (Figuras 150 e 151):
Figura 150 – Foto externa do iate Trawler – Moonen 100

Fonte: Super Yachts74, editada pelo autor.
Figura 151 – Foto externa do iate Trawler – Moonen 100

Fonte: Site Yacht Forums75, editada pelo autor.
74

Disponível em: <http://www.superyachts.com/news/on-board-the-all-new-moonen-explorer-1002496.htm>. Acesso em: 3 out. 2016.
75 Disponível em: <http://www.yachtforums.com/review/moonen-yachts-100-explorer.24188/>. Acesso
em: 3 out. 2016.
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Arranjo geral: Na Figura 152, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 152 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Moonen 83

Fonte: Estaleiro Moonen Yachts 76, editada pelo autor.
76

Disponível em: <http://www.moonen.com/en/yachts/explorer/moonen-83expl>. Acesso em: 3 out.
2016.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 153 a seguir.
Figura 153 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Moonen 83

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 154.
Figura 154 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Moonen 83

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Moonen 83 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés inferior: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
destinados às acomodações de tripulantes para acesso à área técnica de
máquinas.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na circulação da área
interna, circulação horizontal, com circulação de hóspedes no sentido da
circulação vertical (proveniente das acomodações) para espaço social.



Convés flybridge: Divergência de fluxos entre tripulação em travessia de
espaços sociais externos de hóspedes no caminhamento da circulação
vertical mista em direção ao comando externo.

Planilhas de análise. O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Moonen 83, resultou nos dados ilustrados na Tabela 43 e no Quadro 31 que seguem.
Quadro 31 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Moonen 83

Moonen 83
m²

Acomodações

31,81

Instalações sanitárias

9,61

Áreas sociais abrigadas

28,64

Áreas sociais externas

47,24

Apoio alimentação

3,96

Circulações verticais

2,81

%

Ambientes | Embarcação

Acomodações

9,94
3,64

Áreas sociais

0,91

Apoio alimentação
Áreas de serviço

Sala de comando
interna

13,26

Lavanderia

3,7

Circulações verticais

1,69

Circulações horizontais

1,7

Apoio alimentação

5,5

12,25%

Áreas sociais

Instalações sanitárias

34,84

Áreas privativas

Lavanderia
Circulações verticais

6,64

Circulações horizontais

46,12

Área de motores

29,68

Circulações

Áreas internas
Espaços de apoio
Área de bote

15,97

Praça de fundeio

16,08

Áreas externas

Área total de espaços habitáveis e inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

284,33

21,71%

4,43

62,69

Áreas de serviço

Área de comando
externo

22,05%

Circulações

100%

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. sociais

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.
Circ.

Esp. de tripulação

1

Esp. mistos

Circulações horizontais

Espaços de hóspedes

Circulações

A. privativas

E. Téc.

Áreas de serviço

43,99%

Áreas sociais

125,07

Áreas privativas

61,73

E. Tec.

Espaços mistos

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

Descrição de tipologia de espaços

A. privativas

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. sociais

Sala de estar

A. Serv.

Sala de comando interno

Circ.
A. Serv.
Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
A. Prep. alimentação
Área de comando externo
Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Moonen 83

Tabela 43 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Moonen 83

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 64 a seguir.
Gráfico 64 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Moonen 83
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

61,73
22%

125,07
44%

62,69
22%
34,84
12%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 65.
Gráfico 65 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Moonen 83
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
78,29%

80%
60%
40%

21,71%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis – elaborou-se o Gráfico 66.
Gráfico 66 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Moonen 83

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.22 Princess 82
Projeto com dimensão de pontal moldado de 82” (pés) – 24,99 m – projetado e
construído por Princess Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela
44.
Tabela 44 – Relação da capacidade de usuários Projeto Princess 82 | Princess Yachts - 2016
Embarcação

Princess 82

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

2-4

N° Camarotes

05

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotos externas da embarcação Iate Trawler - estão ilustradas nas
Figuras 155 e 156:
Figura 155 – Foto externa do iate Trawler – Moonen 83

Fonte: Princess Yachts77, editada pelo autor.
Figura 156 – Foto interna do iate Trawler – Moonen 83

Fonte: Princess Yachts78, editada pelo autor.
77

Disponível em: <https://pt.princessyachts.com/nossasembarca%C3%A7%C3%B5es/flybridge/princess-82my/>. Acesso em: 3 out. 2016.
78 Disponível em: <https://pt.princessyachts.com/nossasembarca%C3%A7%C3%B5es/flybridge/princess-82my/>. Acesso em: 3 out. 2016.
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Arranjo geral: Na Figura 157, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 157 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Princess 82

Fonte: Estaleiro Princess Yachts 79, editada pelo autor.

79

Disponível em: <https://www.princessyachts.com/our-craft/flybridge/princess-82my/>. Acesso em: 3
out. 2016.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 158 a seguir.
Figura 158 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Princess 82

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 159.
Figura 159 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Princess 82

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Princess 82 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés inferior: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
destinados às acomodações de tripulantes para acesso à área técnica de
máquinas.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
destinados a estares sociais dos hóspedes para acesso à sala de
comando interna.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Princess 82, resultou nos dados ilustrados na Tabela 45 e no Quadro 32 que seguem.
Quadro 32 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Princess 82

Princess 82
m²

Acomodações

36,34

Instalações sanitárias

11,66

Áreas sociais abrigadas

28,91

Áreas sociais externas

31,01

Apoio alimentação

2,58

Circulações verticais

4,23

%

Ambientes | Embarcação

Circulações
Circulações horizontais

2,21

Acomodações

4,74

Instalações sanitárias

1,77

Áreas sociais

1,39

Áreas de serviço

Sala de comando interna

4,31

Esp. de Trip.

Apoio alimentação

Lavanderia
Circulações verticais

1,41

Circulações horizontais

3,57

Apoio alimentação

4,4

Área de comando
externo

2,78

Circulações horizontais
Área de motores

E.Tec.

Áreas internas

2,22
33,14
21,04

Espaços de apoio
Área de bote
Áreas externas
Praça de fundeio

Área total de Espaços Habitáveis e Inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

Téc.

Circulações

11,61%

Circulações verticais

21,28%

Lavanderia

42,54

Áreas de serviço

2,16
199,87

Sala de jantar

A. Sociais

100%

Estar de popa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.

A.
Privativas

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

A. Sociais

Sala de estar

A. Serv.

Sala de comando interno

Circ.

23,2

Espaços mistos

Circulações

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

Circ.

8,60%

Áreas sociais

17,19

Espaços da tripulação

Áreas privativas

Espaços de hóspedes

Áreas de serviço

A. privativas

Esp. mistos

Áreas sociais

58,51%

Áreas privativas

116,94

Espaços dos hóspedes

Descrição de Tipologia de Espaços

A. Serv.
Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
A. Prep. alimentação
Área de comando externo
Circulações verticais
Circulações horizontais

A. Int.

Área de máquinas

A. Ext.

Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Princess 84

Tabela 45 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Princess 82

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 67 a seguir.
Gráfico 67 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Princess 82
Percentis - Macro-zonas
23,2
12%

Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

42,54
21%
116,94
58%
17,19
9%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções das áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 68.
Gráfico 68 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Princess 82
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis
100%

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

88,39%

80%
60%
40%
20%

11,61%

0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis - elaborou-se o Gráfico 69.
Gráfico 69 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Princess 82

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.23 Privateer 84
Projeto com dimensão de pontal moldado de 84” (pés) – 25,60 m – projetado e
construído por Privateer Silverline Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na
Tabela 46.
Tabela 46 – Relação da capacidade de usuários Projeto Privateer 84 | Privateer Silverline Yachts - 2016
Embarcação

Privateer 84

N° Hóspedes

6-8

N° Tripulantes

3-4

N° Camarotes

06

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – foto externa e ilustração da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 160 e 161:
Figura 160 – Foto externa do iate Trawler – Privateer 84

Fonte: Privateer Silverline Yachts80, editada pelo autor.
Figura 161 – Ilustração do perfil lateral do iate Trawler – Privateer 84

Fonte: Privateer Silverline Yachts81, editada pelo autor.
80

Disponível em: <http://www.privateeryachts.com/privateer-yachts/trawler/trawler-84/>. Acesso em: 5
out. 2016.
81 Disponível em: < http://www.privateeryachts.com/privateer-yachts/trawler/trawler-84/>. Acesso em: 5
out. 2016.
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Arranjo geral: Na Figura 162, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 162 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Privateer 84

Fonte: Estaleiro Privateer Silverline Yachts 82, editada pelo autor.

82

Disponível em: < http://www.privateeryachts.com/privateer-yachts/trawler/trawler-84/>. Acesso em:
5 out. 2016.

260

Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 163 a seguir.
Figura 163 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Privateer 84

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 164.
Figura 164 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Privateer 84

Fonte: Elaborada pelo autor.

O projeto Princess 82 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:
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Convés inferior: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
de acomodações de tripulantes para acesso à área técnica de máquinas.
Existência de fluxo de tripulantes, para acesso à lavanderia de uso misto,
nas circulações horizontais e verticais destinadas ao uso exclusivo dos
hóspedes.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação sobre a circulação
horizontal de acesso às áreas sociais abrigadas de uso dos hóspedes.



Convés flybridge: Conflito de fluxo da tripulação de travessia de áreas
sociais abrigadas de uso dos hóspedes, para acesso ao comando externo.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Privateer 84, resultou nos dados ilustrados na Tabela 47 e no Quadro 33 que seguem.
Quadro 33 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Privateer 84

Pivateer 84

Áreas sociais externas

33,4

Apoio alimentação

6,97

Circulações verticais

0,63

Circulações horizontais

1,77

Acomodações

9,93

Áreas sociais
Áreas de
serviço

A. privativas

Instalações sanitárias

1,69

Áreas sociais

Áreas sociais

2,14

Apoio alimentação

0,81

Áreas de
serviço

Sala de comando
interna

3,27

7,90%

Áreas
privativas

21,38

Circulações

Lavanderia
Circulações verticais

0,27

Circulações horizontais

3,27

Apoio alimentação

3,48

Lavanderia

7,55

Circulações verticais

5,79

Circulações
Circulações horizontais

58,7

Área de motores

25,6

Áreas internas
Espaços de apoio
Área de bote

11

Praça de fundeio

16,9

Áreas externas
Área total de Espaços Habitáveis e
Inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

270,58

29,25%

3,64

19,76%

Área de comando
externo

79,14

Circulações

Áreas de
serviço

Espaços de Hóspedes

28,4

100%

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. Sociais

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.
Circ.

Espaços de Tripulação

11,5

Esp. Mistos

Instalações sanitárias
Áreas sociais abrigadas

E. Téc.

33,9

43,09%

Acomodações

Ambientes | Embarcação

%

116,58

Áreas
privativas

m²

53,48

E.Tec.

Espaços mistos

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

Descrição de Tipologia de Espaços

A. Privativas
A. Sociais

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de comando interno

A. Serv.

Lavanderia
A. Prep. alimentação

Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

A. Serv.

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

Privateer 84

Tabela 47 – Relação de dados das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis - Projeto Privateer
84

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 70 a seguir.
Gráfico 70 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Princess 82
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

53,48
20%

79,14
29%

116,58
43%

21,38
8%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 71.
Gráfico 71 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Princess 82
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
80,24%

80%
60%
40%

19,76%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis - elaborou-se o Gráfico 72.
Gráfico 72 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Princess 82

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.24 Selene 78
Projeto com dimensão de pontal moldado de 84” (pés) – 23,77 m – projetado e
construído por Selene Yachts. Apresenta-se a capacidade de usuários na Tabela 48.
Tabela 48 – Relação da capacidade de usuários Projeto Selene 78 | Selene Yachts - 2016
Embarcação

Privateer 84

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

04

N° Camarotes

06

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – fotos externa e interna da embarcação Iate Trawler - estão
ilustradas nas Figuras 165 e 165:
Figura 165 – Foto externa do iate Trawler – Selene 78

Fonte: Selene Yachts83, editada pelo autor.
Figura 166 – Foto interna do iate Trawler – Selene 78

Fonte: Selene Yachts84, editada pelo autor.

83
84

Disponível em: <http://www.selene-yachts.eu/en/selene78-explorer/>. Acesso em: 10 out. 2016.
Disponível em: <http://www.selene-yachts.eu/en/selene78-explorer/>. Acesso em: 10 out. 2016.
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Arranjo geral: Na Figura 167, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 167 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – Selene 78

Fonte: Estaleiro Selene Yachts 85, editada pelo autor.

85

Disponível em: <http://www.selene-yachts.eu/en/selene78-explorer/>. Acesso em: 10 out. 2016.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 168 a seguir.
Figura 168 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto Selene 78

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 169.
Figura 169 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto Selene 78

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O projeto Selene 78 apresenta conflitos de fluxos nas seguintes situações:


Convés inferior: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
destinados às acomodações de tripulantes para acesso à área técnica de
máquinas.



Convés principal: Conflito de fluxo da tripulação na travessia de espaços
destinados a estares sociais dos hóspedes para acesso a sala de
comando interna.

Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
Privateer 84, resultou nos dados ilustrados na Tabela 49 e no Quadro 34 que seguem.
Quadro 34 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Selene 78

Selene 78

Áreas sociais abrigadas
Áreas sociais
Áreas sociais externas
Apoio alimentação

6,07

Circulações verticais

1,59

Circulações horizontais

1,86

Acomodações

8,55

Circulações

Instalações sanitárias

5,99

Sala de comando interna

5,02

Lavanderia
Circulações verticais

1,38

Circulações horizontais

1,25

Área de comando externo

14,5
1

Lavanderia

Circulações horizontais

E. Tec.

Área de motores
Áreas internas

4,86
34,1
1
25,4
4

Espaços de apoio
Área de bote
Áreas externas
Praça de fundeio

Área total de Espaços Habitáveis e Inabitáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

25,0
4

20,91%

Circulações verticais
Circulações

23,14%

5,73

59,21

Áreas de serviço

Apoio alimentação

53,5

Espaços mistos

Circulações

Sala de jantar

A. Sociais

Estar de popa
Estar / Flybridge
Estar de comando
A. Prep. alimentação

A. Serv.

A.
Privativas

Circulação verticais
Circulação horizontais
Circulação Horizontais
Acomodações
Instalações sanitárias

100%

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A. Sociais
Sala de comando interno
A. Prep. alimentação

Circ.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Lavanderia

A. Serv.

A. Prep. alimentação
Área de comando externo

Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.

3,02
255,83

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar

Circ.

Esp. e Tripulação

Apoio alimentação

Espaços Mistos

Áreas de serviço

Áreas sociais

9,49%

Áreas sociais

2,1

24,29

Espaços da tripulação

Áreas privativas

A.
privativas

E. Téc.

Áreas de serviço

Ambientes | Embarcação

Espaços de Hóspedes

Instalações sanitárias

%

46,45%

Espaços dos hóspedes

Acomodações
Áreas privativas

m²
35,8
1
12,9
2
28,6
4
31,9
4

118,83

Descrição de Tipologia de Espaços

Selene 78

Tabela 49 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Selene 78

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 73 a seguir.
Gráfico 73 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto Selene 78
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

53,5
21%
118,83
46%
59,21
23%
24,29
10%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 74.
Gráfico 74 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto Selene 78
Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
79,09%

80%
60%
40%

20,91%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis - elaborou-se o Gráfico 75.
Gráfico 75 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – Selene 78

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.4.25 VanderValk 75
Projeto com dimensão de pontal moldado de 84” (pés) – 22,86 m – projetado e
construído por Van Der Valk Continental Yachts. Apresenta-se a capacidade de
usuários na tabela 50.
Tabela 50 – Relação da capacidade de usuários - Projeto
VanderValk 75 | Van Der Valk Continental Yachts - 2016
Embarcação

VanderValk 75

N° Hóspedes

8-10

N° Tripulantes

04

N° Camarotes

06

Fonte: Elaborada pelo autor.

As imagens – maquete eletrônica e foto da construção da embarcação Iate
Trawler - estão ilustradas nas Figuras 170 e 171:
Figura 170 – Maquete eletrônica externa do iate Trawler – VanderValk 75

Fonte: Site Van Der Valk Continental Yachts86, editada pelo autor.
Figura 171 – Foto da construção do iate Trawler – VanderValk 75

Fonte: Van Der Valk Continental Yachts 87, editada pelo autor.

86
87

Disponível em: <http://www.selene-yachts.eu/en/selene78-explorer/>. Acesso em: 17 out. 2016.
Disponível em: <http://www.selene-yachts.eu/en/selene78-explorer/>. Acesso em: 17 out. 2016.
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Arranjo geral: Na Figura 172, tem-se o desenho técnico do AG.
Figura 172 – Arranjo Geral do projeto Iate Trawler – VanderValk 75

Fonte: Estaleiro Van Der Valk Continental Yachts 88, editada pelo autor.

88

Disponível em: <http://www.selene-yachts.eu/en/selene78-explorer/>. Acesso em: 17 out. 2016.
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Análise de macro-zonas: O resultado da análise das macro-zonas encontrase na Figura 173 a seguir.
Figura 173 – Infográfico do zoneamento das macro-zonas – Projeto VanderValk 75

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Análise de fluxos: O resultado da análise encontra-se na Figura 174.
Figura 174 – Infográfico da análise de fluxos – Projeto VanderValk 75

Fonte: Elaborada pelo autor.

O projeto VanderValk 75 não apresenta conflitos de fluxos e caminhamentos.
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Planilhas de análise: O diagnóstico quantitativo, baseado na análise do projeto
VanderValk 75, resultou nos dados ilustrados na Tabela 51 e no Quadro 35 que
seguem.
Quadro 35 – Relação de tipologias de
espaços utilizados - Projeto Selene 78

VanDerValk 75

Áreas sociais abrigadas
Áreas sociais
Áreas sociais externas
Apoio alimentação

7,17

Circulações verticais

1,88

Circulações horizontais

2,62

Acomodações

7,15

Instalações sanitárias

2,71

Circulações

Áreas sociais

Sala de comando interna

5,4

Lavanderia

0,9

Circulações verticais

0,63

Circulações horizontais

1,29

Área de comando externo

4,62

Lavanderia

Circulações
Circulações horizontais
Área de motores

E.Tec.

Áreas internas
Espaços de apoio
Área de bote
Áreas externas
Praça de fundeio
Área total de Espaços Habitáveis e Inabitáveis

3,56
40,7
9
23,7
1
3,16
18,7
5

20,54%

Circulações verticais

22,52%

6,22

55,19

Áreas de serviço

Apoio alimentação

50,32

Espaços mistos

Circulações

4,7
245,02

Espaços de Tripulação

Áreas de serviço

Acomodações
Instalações sanitárias
Sala de estar
Sala de jantar

A. Sociais

Estar de popa
Ponte portuguesa
Estar / Flybridge
Estar de comando

A. Serv.
Circ.

Esp. Mistos

Apoio alimentação

7,38%

Áreas sociais

18,08

Espaços da tripulação

Áreas privativas

A.
privativas

E. Téc.

Áreas de serviço

Ambientes | Embarcação

Espaços de Hóspedes

Instalações sanitárias

%

49,56%

Espaços dos hóspedes

Acomodações
Áreas privativas

m²
32,5
3
11,0
3
27,4
9
38,7
1

121,43

Descrição de Tipologia de Espaços

A. Prep. alimentação
Circulação verticais
Circulação horizontais
Acomodações

A.
Privativas

Instalações sanitárias

A. Sociais

Sala de estar
Sala de comando interno

A. Serv.

Lavanderia
A. Prep. alimentação

Circ.
A. Serv.
Circ.
A. Int.
A. Ext.

Circulações verticais
Circulações horizontais
A. Prep. alimentação
Área de comando externo
Circulações verticais
Circulações horizontais
Área de máquinas
Área de bote
Praça de fundeiro

VanDerValk 75

Tabela 51 – Relação de dados das áreas dos espaços
habitáveis e inabitáveis - Projeto Selene 78

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fonte: Elaborado pelo autor.
100%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Gráfico de média geral das macro-zonas: As médias das áreas de
zoneamento resultaram o Gráfico 76 a seguir.
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Gráfico 76 – Infográfico da média geral das macro-zonas – Projeto VanderValk 75
Percentis - Macro-zonas
Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação
Espaços Mistos
Espaços Técnicos

50,32
21%
121,43
50%
55,19
22%
18,08
7%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Relação de proporções de áreas habitáveis e inabitáveis - apresentadas no
Gráfico 77.
Gráfico 77 – Relação das áreas habitáveis e não habitáveis - Projeto VanderValk 75

Percentis de áreas habitáveis e inabitáveis

Áreas habitáveis

Áreas não habitáveis

100%
79,46%

80%
60%
40%

20,54%

20%
0%

Percentil de áreas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Proporcionalidade de áreas habitáveis: elaborou-se o Gráfico 78.
Gráfico 78 - Áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções – VanderValk 75

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.5 Análise de dados obtidos
O conceito de PDCA (do inglês Plan – Do – Check – Act, ou, em português,
Planejar – Fazer – Verificar – Atuar), desenvolvido nos anos de 1930 por Walter A.
Shewhart, definiu o ciclo de controle do processo que pode ser utilizado
continuamente, exemplificado por Vieira (2012) na Figura 175 que segue.
Figura 175 - Ciclo PDCA

Fonte: Simonsen (2012, p. 36).

Esse método é fundamentado sobre conceitos de administração, descrito por
Vieira (2012 apud ANDRADE, 2004). Sendo um processo projetado para ser
dinâmico, conclui-se que cada novo ciclo irá influir no início do seguinte.
Entende-se que o uso de diretrizes como ferramenta de projeto possibilita a
atuação mais estruturada por profissionais da área, na fase de concepção de arranjos
gerais e as tomadas de decisão sobre as variáveis dos espaços habitáveis e
inabitáveis. A longo prazo, o desenvolvimento de uma sistemática de obtenção de
dados, tal qual desenvolvida nesta pesquisa, corroborará em homogeneidade de
dados, os quais tornarão o uso dessas ferramentas, como o PDCA, frequentes no
intuito de melhoria no processo de projeto. É necessária a retroalimentação de dados
e revisões, quando necessárias, das ferramentas de análise na finalidade de aumento
de confiabilidade das diretrizes e dos indicadores.
As definições de tipologias explicitadas no início deste capítulo e os dados
obtidos sobre a análise das vinte e cinco embarcações de tipologia Iate Trawler serão,
a seguir, compilados em média, mediana e desvio padrão como ferramentas para o
futuro uso no pré-dimensionamento em novos arranjos gerais.
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5.5.1 Compilação de dados

Utilizando a sequência estrutural da pesquisa, inicia-se a compilação dos dados
com os resultados sobre a variação dimensional da amostragem de projetos da
pesquisa, listados na Tabela 52, com resultados registrados no Gráfico 79 a seguir.

Embarcações

Alaskan 70

Bering 77

Bering 80

Black Sea 79

Black Sea 80

Cantiere 86

Cantiere 90

Conrad 88

Debir 85

Drettman 78

Foyachts 78

Horizon 77

Horizon 85

Jetten 75

Kingship 75

KingShip 90

MCP 76

MCP 85

Mondo Marine 90

Moonen 72

Moonen 83

Princes 82

Privateer 84

Selene 78

VanDerValk 75

Tabela 52 – Dimensões de pontal moldado das embarcações iates trawlers

Pés

70

77

80

79

80

86

90

88

85

78

78

77

85

75

75

90

76

85

90

72

83

82

84

78

75

Fonte: Elaborada pelo autor.
Gráfico 79 – Variação de média e mediana de pontal moldado das embarcações iates trawlers

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como se pode observar, sobre os dados apresentados, tem-se os extremos
dimensionais variando de 70” a 90” (pés), o qual resulta na mediana de 80” decorrente
da amostragem limitada da pesquisa. Esse valor foi utilizado como base para
demonstração de modelo dedutivo-ideal nesta pesquisa.
Referente ao somatório total de áreas habitáveis e inabitáveis, analisadas em
cada projeto de embarcações iate trawler, apresentado na Tabela 53, resulta na média
e mediana, relativa a resultante do Gráfico 79 anterior – pontal moldado mediano de
80” (pés).
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317,11 398,51 244,34 287,67 356,08 341,68

311,01 252,16 276,59 267,88 253,63

VanDerValk 75

Selene 78

Privateer 84

Princes 82

Moonen 83

Moonen 72

Mondo Marine 90

MCP 85

MCP 76

KingShip 90

Kingship 75

Jetten 75

Horizon 85

Horizon 77

Foyachts 78

Drettman 78

Debir 85

Conrad 88

Cantiere 90

Cantiere 86

Black Sea 80

Black Sea 79

235,15

Bering 80

Alaskan 70

A. total

Bering 77

Embarcações

Tabela 53 – Total das áreas habitáveis e inabitáveis das embarcações iates trawlers

312,31 231,51 210,89 398,29 189,66 327,43 296,48 177,64 284,33 199,87 270,58 255,83 245,02

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 80 – Média e mediana das áreas totais habitáveis e inabitáveis sobre a análise das
embarcações iate trawler

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Gráfico 80 demonstra a variação do total de áreas habitáveis e inabitáveis
das embarcações analisadas, apresentando a média de 277,67 m² e mediana de
270,58m² com desvio padrão de 57,43m². Utilizando-se do valor mediano de pontal
moldado, 80” (pés), optou-se pelo registro e pela utilização da mediana – 270,58m² como índice para desenvolvimento de modelo hipotético-ideal. O resultado da
mediana proporcional por pés é da ordem de 3,383m²/pés.
Em termos do número de usuários, hóspedes e tripulantes; e a quantificação
de camarotes relativas à análise das embarcações, tendo os valores relativos a cada
embarcação apresentados na Tabela 54, registram-se os resultados nos Gráficos 81,
82 e 83.
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Bering 77

Bering 80

Black Sea 79
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Jetten 75
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Mondo Marine 90
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Embarcações

Alaskan 70

Tabela 54 – Número de hóspedes, tripulantes e camarotes dos iates trawlers

Fonte: Elaborada pelo autor.
Gráfico 81 – Resultado média e mediana do número de hóspedes sobre a análise das embarcações
iate trawler

Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 82 – Resultado média e mediana do número de tripulantes sobre a análise das embarcações
iate trawler

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 83 – Resultado média e mediana do número de camarotes sobre a análise das embarcações
iate trawler

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados das medianas em relação ao número de hóspedes, tripulantes
e camarotes analisados na amostra de vinte e cinco projetos de embarcações Iates
Trawlers resultou na Tabela 55 a seguir.
Tabela 55 – Mediana de hóspedes, tripulantes e
camarotes dos iates trawlers
Descrição

Unidades (mediana)

N° Hóspedes

10

N° Tripulantes

04

N° Camarotes

05

Fonte: Elaborada pelo autor.

Dentro da prerrogativa de setorização, em macro-zonas, apresentada neste
capítulo e representada na Figura 40, com a caracterização de agrupamentos de
espaços relativos aos usuários e às funções destinadas a cada ambiente projetado,
chegou-se às tabelas de dados com o resultado de média, mediana e desvio padrão
dos percentis obtidos na análise dos projetos da pesquisa.
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Sobre os espaços destinados à utilização dos hóspedes, apresenta-se
na Tabela 56 a compilação de dados numéricos e a variação percentil
em função do total da área de cada embarcação na Tabela 57.

11,93

16,12

20,3

19,63

9,88

15,23

21,89 29,37 58,56 31,37 29,52 52,35 40,63 46,49

26,5

32,8

28,23 27,24 33,09 21,76 28,39 57,09 28,88 45,14

52,22 67,97

8,41

13,49

17,69

13,91 10,77

16,56

11,43

18,05

8,25

24

21,17

VanDerValk 75

38,23

9,94

11,03

13,78

12,92

3,96

28,64 28,91 28,39 28,64 27,49

33,06

28,88

10,46

11,66

11,49

Selene 78

41,53

9,61

Privateer 84

31,81 36,34 33,92 35,81 32,53

Princes 82

Moonen 72

15,12

Moonen 83

Mondo Marine 90

MCP 76

MCP 85

Kingship 75

28,24 55,28 29,73 51,46 43,59 26,77

10,63

Desvio Padrão

14,24 24,73

Mediana

Áreas Sociais Abrigadas

11,37

KingShip 90

Jetten 75

Horizon 85

Horizon 77

Foyachts 78

Debir 85

Drettman 78

Conrad 88

Cantiere 86

Cantiere 90

Black Sea 79

Black Sea 80

Bering 77

31,78 47,83 59,81 37,89 52,97 57,01 53,92 49,85 38,23 33,21 39,28 36,42 54,21 40,3

Instalações Sanitárias

Média

Acomodações

Bering 80

ESPAÇO DOS
HÓSPEDES

Alaskan 70

Tabela 56 – Dados numéricos de áreas destinadas ao uso de hóspedes relativos aos iates trawlers
analisados

12,92

39,11

31,55

27,61 75,89 60,78 53,12

30,4

33,9

33,8

32,82

35,1

31,01 33,41 31,94

38,71

40,98

33,92

14,85

Apoio Alimentação

0

0

0

4,49

11,55

0

0

0

3,14

0

3,53

8,11

6,15

0

2,27

0

3,98

0

2,62

0

3,96

2,58

6,97

6,07

7,17

5,19

4,235

2,54

Circulações Verticais

5,84

3,88

1,64

1,11

4,44

2,94

1,87

2,83

1,33

2,36

2,17

2,27

2,5

1,31

3,26

4,5

1,49

0

1,26

1,11

2,81

4,23

0,63

1,59

1,88

2,47

2,22

1,29

Circulações Horizontais

2,18

0,76

5,4

3,64

3,11

2,83

1,2

3,93

4,72

4,47

3,51

2,11

5,41

3,39

4,47

3,62

2,81

8,24

19,41

2,58

1

2,21

1,77

1,86

2,62

3,89

3,11

3,55

Áreas Sociais Externas

50,98 32,86 71,09 28,69 36,63 33,92 13,78 47,24

Fonte: Elaborada pelo autor.

Alaskan 70

Bering 77

Bering 80

Black Sea 79

Black Sea 80

Cantiere 86

Cantiere 90

Conrad 88

Debir 85

Drettman 78

Foyachts 78

Horizon 77

Horizon 85

Jetten 75

Kingship 75

KingShip 90

MCP 76

MCP 85
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Tabela 57 – Percentis das áreas destinadas a hóspedes dos iates trawlers analisados

Acomodações

13,00%

19,56%

24,46%

15,49%

21,66%

23,31%

22,05%

20,39%

15,63%

13,58%

16,06%

14,89%

22,17%

16,48%

11,55%

22,61%

12,16%

21,04%

17,83%

10,95%

13,01%

14,86%

13,87%

14,64%

13,30%

16,98%

15,63%

4,06%

Instalações sanitárias

4,65%

5,82%

10,11%

4,88%

6,59%

8,30%

8,03%

4,04%

4,35%

6,23%

3,44%

5,52%

7,23%

5,69%

4,40%

6,77%

4,67%

7,38%

6,18%

3,37%

3,93%

4,77%

4,70%

5,28%

4,51%

5,63%

5,28%

1,62%

Áreas sociais abrigadas

8,95%

12,01%

23,95%

12,83%

12,07%

21,41%

16,61%

19,01%

10,84%

13,41%

11,54%

11,14%

13,53%

8,90%

11,61%

23,35%

11,81%

18,46%

9,81%

8,66%

11,71%

11,82%

11,61%

11,71%

11,24%

13,52%

11,81%

4,28%

Áreas sociais externas

21,35%

27,80%

15,99%

12,90%

11,29%

31,03%

24,85%

21,72%

12,43%

13,86%

13,82%

13,42%

14,35%

20,85%

13,44%

29,07%

11,73%

14,98%

13,87%

5,64%

19,32%

12,68%

13,66%

13,06%

15,83%

16,76%

13,87%

6,07%

Apoio alimentação

0,00%

0,00%

0,00%

1,84%

4,72%

0,00%

0,00%

0,00%

1,28%

0,00%

1,44%

3,32%

2,51%

0,00%

0,93%

0,00%

1,63%

0,00%

1,07%

0,00%

1,62%

1,06%

2,85%

2,48%

2,93%

2,12%

1,06%

1,04%

Circulações verticais

2,39%

1,59%

0,67%

0,45%

1,82%

1,20%

0,76%

1,16%

0,54%

0,97%

0,89%

0,93%

1,02%

0,54%

1,33%

1,84%

0,61%

0,00%

0,52%

0,45%

1,15%

1,73%

0,26%

0,65%

0,77%

1,01%

0,89%

0,53%

Circulações horizontais

0,89%

0,31%

2,21%

1,49%

1,27%

1,16%

0,49%

1,61%

1,93%

1,83%

1,44%

0,86%

2,21%

1,39%

1,83%

1,48%

1,15%

3,37%

7,94%

1,06%

0,41%

0,90%

0,72%

0,76%

1,07%

1,59%

1,27%

1,45%

Espaço dos
hóspedes

Fonte: Elaborada pelo autor.



Resultante da análise das áreas destinadas à utilização dos tripulantes,
são apresentados na Tabela 58 e a relação dos percentis por
embarcação registrados na Tabela 59.
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0,00
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0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
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2,11
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ESPAÇO DA
TRIPULAÇÃO

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Alaskan 70

Tabela 58 – Dados numéricos de áreas destinadas ao uso de tripulantes dos iates trawlers analisados
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Tabela 59– Percentis das áreas destinadas a tripulantes dos iates trawlers analisados
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3,59%

2,47%
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0,69%

0,86%

1,11%

1,10%

0,94%

0,41%

Áreas sociais

2,46%

2,10%

2,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,21%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,75%

1,43%

0,00%

0,00%

0,00%

0,77%

0,97%

0,00%

0,37%

0,57%

0,88%

0,00%

0,00%

1,43%

0,00%

0,71%

Apoio alimentação

2,82%

0,00%

1,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,52%

3,86%

0,00%

0,00%

0,00%

1,16%

0,00%

0,00%

0,00%

1,83%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,33%

2,45%

0,00%

1,82%

0,00%

1,11%

Sala de comando interna

1,80%

3,53%

4,06%

3,11%

2,08%

2,18%

4,77%

2,28%

2,59%

3,48%

2,90%

2,58%

3,25%

1,91%

2,52%

3,37%

1,88%

2,47%

0,92%

2,51%

5,42%

1,76%

1,34%

2,05%

2,21%

2,68%

2,51%

1,01%

Lavanderia

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,58%

0,47%

0,00%

0,00%

2,36%

0,00%

0,00%

1,51%

0,00%

0,00%

0,00%

0,37%

1,06%

0,00%

0,77%

Circulações verticais

1,60%

0,34%

0,43%

0,00%

0,34%

0,00%

0,45%

0,61%

6,84%

0,51%

0,00%

0,00%

0,50%

0,20%

0,37%

0,46%

0,00%

0,39%

0,24%

0,10%

0,69%

0,58%

0,11%

0,56%

0,26%

0,78%

0,37%

1,42%

Circulações horizontais

0,86%

4,17%

1,18%

1,55%

4,16%

0,96%

1,54%

1,13%

0,00%

0,73%

0,00%

0,00%

0,41%

0,00%

0,17%

0,61%

0,49%

0,83%

1,01%

1,71%

0,70%

1,46%

1,34%

0,51%

0,53%

1,24%

0,83%

1,03%

Espaços da
tripulação

Fonte: Elaborada pelo autor.



Com a caracterização de espaços de uso misto, tem-se o resultado dos
dados numéricos e percentis das análises representados nas Tabelas
60 e 61.

Alaskan 70

Bering 77

Bering 80

Black Sea 79

Black Sea 80

Cantiere 86

Cantiere 90

Conrad 88

Debir 85

Drettman 78

Foyachts 78

Horizon 77

Horizon 85

Jetten 75

Kingship 75

KingShip 90

MCP 76

MCP 85

Mondo Marine 90

Moonen 72

Moonen 83

Princes 82

Privateer 84

Selene 78

VanDerValk 75

Média

Mediana

Desvio Padrão

Tabela 60 – Dados numéricos de áreas mistas dos iates trawlers analisados

A po io A limentação

2,49

10,27

15,96

5,72

4,45

0,00

9,02

8,53

8,42

12,75

14,65

6,39

5,75

6,13

5,26

19,10

7,65

8,62

6,37

6,41

5,50

4,40

3,48

5,73

6,22

7,89

6,38

3,98

Á rea de Co mando Externo

7,55

0,00

0,00

3,53

7,07

5,00

6,38

0,00

3,78

10,61

0,00

12,20

3,14

6,39

5,66

8,16

2,63

6,77

3,13

11,36

4,43

2,78

3,64

14,51

4,62

6,35

5,66

3,29

Lavanderia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,22

0,00

0,00

0,00

7,74

5,76

6,19

0,00

0,00

0,00

7,55

0,00

0,00

6,49

6,19

0,94

Circulaçõ es Verticais

2,46

6,22

7,20

5,81

2,87

9,20

4,98

3,47

3,66

10,08

3,57

4,05

7,91

1,60

3,13

5,15

2,19

12,21

5,52

2,94

6,64

2,22

5,79

4,86

3,56

5,09

4,86

2,60

21,29

55,51 55,36 32,57 46,12

33,14

58,68

34,11 40,79

45,90

46,42

13,13

ESPAÇOS MISTOS

Circulaçõ es Ho rizo ntais

38,92 46,42 78,08 38,56 54,77 44,72 60,66 52,66 34,51 48,01 53,43

51,60 64,43

18,86 37,47 46,73

Fonte: Elaborada pelo autor.

Alaskan 70

Bering 77

Bering 80

Black Sea 79

Black Sea 80

Cantiere 86

Cantiere 90

Conrad 88

Debir 85

Drettman 78

Foyachts 78

Horizon 77

Horizon 85

Jetten 75

Kingship 75

KingShip 90

MCP 76

MCP 85

Mondo Marine 90

Moonen 72

Moonen 83

Princes 82

Privateer 84

Selene 78

VanDerValk 75

Média

Mediana

Desvio padrão

Tabela 61 – Percentis das áreas mistas dos iates trawlers analisados

Apoio alimentação

1,02%

4,20%

6,53%

2,34%

1,82%

0,00%

3,69%

3,49%

3,44%

5,21%

5,99%

2,61%

2,35%

2,51%

2,15%

7,81%

3,13%

3,52%

2,60%

2,62%

2,25%

1,80%

1,42%

2,34%

2,54%

3,22%

2,60%

1,63%

Área de comando externo

3,09%

0,00%

0,00%

1,44%

2,89%

2,04%

2,61%

0,00%

1,55%

4,34%

0,00%

4,99%

1,28%

2,61%

2,31%

3,34%

1,08%

2,77%

1,28%

4,65%

1,81%

1,14%

1,49%

5,93%

1,89%

2,60%

1,89%

1,35%

Lavanderia

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,13%

0,00%

0,00%

0,00%

3,17%

2,36%

2,53%

0,00%

0,00%

0,00%

3,09%

0,00%

0,00%

2,65%

0,00%

0,38%

Circulações verticais

1,01%

2,54%

2,94%

2,38%

1,17%

3,76%

2,04%

1,42%

1,50%

4,12%

1,46%

1,66%

3,23%

0,65%

1,28%

2,11%

0,90%

4,99%

2,26%

1,20%

2,72%

0,91%

2,37%

1,99%

1,46%

2,08%

1,99%

1,06%

Circulações horizontais

15,92%

18,98%

31,93%

15,77%

22,40%

18,29%

24,81%

21,53%

14,11%

19,63%

21,85%

21,10%

26,35%

7,71%

15,32%

19,11%

8,71%

22,70%

22,64%

13,32%

18,86%

13,55%

24,00%

13,95%

16,68%

18,77%

18,98%

5,37%

Espaços mistos

Fonte: Elaborado pelo autor.



Como quarta e última caracterização de áreas, traz-se o resultado das
análises com apresentação dos dados numéricos e variação percentil
por barcos nas Tabelas 62 e 63, dos espaços de utilização técnica nas
embarcações que formam a amostragem da pesquisa.
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Mediana

24

0

48,85

7,91

19,47

19,49

0

0

0

0

0

3,16

15,69

13,36

11,15

Moonen 83

Jetten 75

Kingship 75

Horizon 77

Foyachts 78

Debir 85

Conrad 88

Horizon 85

23,86 25,57

Desvio Padrão

Média

12,2

Selene 78

13,36

Privateer 84

0

Princes 82

4,17

0

Moonen 72

25,44

5,49

MCP 76

25,19

0

28,02 25,72 26,68 24,16

MCP 85

23,71

0

31,8

KingShip 90

14,03 25,67 32,85 20,44 29,68 21,04 25,57 25,44

14,44

Drettman 78

31,47

12,18

Cantiere 86

31,1

15,76

Cantiere 90

19,81

0

Black Sea 79

25,11 26,56

7,66

Black Sea 80

22,02 24,27 21,95

0

Bering 77

23,13

Bering 80

Área de Motores
Espaços de Apoio

ESPAÇOS
TÉCNICOS

Alaskan 70

VanDerValk 75

Mondo Marine 90

Tabela 62 – Dados numéricos de áreas técnicas dos iates trawlers analisados

Lazaretti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,45

8,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,93

5,925

2,48

Área de Bote interno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,05

9,05

0,00

Área de Bote externo

0

18,4

35,47

0

0

19,3

18,47

18,37

7,11

9,9

13,67

0

0

0

0

0

0

0

0

10,1

15,97

0

11,02

25,04

18,75

15,83

18,37

7,15

Praça de Fundeio

4,92

5,71

12,37

8,79

11,36

5,63

2,73

4,95

4,47

7,39

8,29

4,5

2

2,45

4,18

7,91

3,12

6,27

4,33

5,87

16,08

2,16

16,89

3,02

4,7

6,40

4,95

3,95

Fonte: Elaborada pelo autor.

Alaskan 70

Bering 77

Bering 80

Black Sea 79

Black Sea 80

Cantiere 86

Cantiere 90

Conrad 88

Debir 85

Drettman 78

Foyachts 78

Horizon 77

Horizon 85

Jetten 75

Kingship 75

KingShip 90

MCP 76

MCP 85

Mondo Marine 90

Moonen 72

Moonen 83

Princes 82

Privateer 84

Selene 78

VanDerValk 75

Média

Mediana

Desvio padrão

Tabela 63 – Percentis das áreas técnicas dos iates trawlers analisados

Área de motores

9,46%

9,00%

9,92%

8,98%

10,27%

10,86%

13,00%

11,46%

10,52%

10,91%

9,88%

8,10%

12,72%

9,76%

10,46%

12,87%

5,74%

10,50%

13,43%

8,36%

12,14%

8,60%

10,46%

10,40%

9,70%

10,30%

10,40%

1,70%

Espaços de apoio

0,00%

3,13%

0,00%

6,44%

4,98%

5,90%

0,00%

0,00%

2,25%

0,00%

0,00%

5,46%

4,99%

9,81%

0,00%

19,98%

3,23%

7,96%

7,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,29%

6,42%

1,29%

4,56%

Lazaretti

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,41%

3,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,42%

0,00%

1,01%

Área de bote interno

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,70%

0,00%

0,00%

Área de bote externo

0,00%

7,52%

14,50%

0,00%

0,00%

7,89%

7,55%

7,51%

2,91%

4,05%

5,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,13%

6,53%

0,00%

4,51%

10,24%

7,67%

6,47%

2,91%

2,92%

Praça de fundeio

2,01%

2,33%

5,06%

3,59%

4,65%

2,30%

1,12%

2,02%

1,83%

3,02%

3,39%

1,84%

0,82%

1,00%

1,71%

3,23%

1,28%

2,56%

1,77%

2,40%

6,58%

0,88%

6,91%

1,23%

1,92%

2,62%

2,02%

1,62%

Espaços técnicos

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultante de análise mediana percentil sobre a amostragem demonstra
tipologias de espaços com valores da ordem de 0%. Essa característica está atrelada
aos espaços diagnosticados pontualmente em poucos projetos. A baixa incidência
desses espaços não configura a sua não utilização em futuros projetos; assim estes
encontram-se relacionados nas tabelas resultantes como opções a serem utilizadas.
A relação resultante da aplicação da estatística mediana, sobre os dados
numéricos relatados e resultantes das análises técnicas dos projetos das
embarcações, foi compilada e é apresentada na Tabela 64 a seguir.

284

Tabela 64 – Relação percentil mediana dos dados gerais das áreas dos
espaços habitáveis e inabitáveis dos projetos analisados
Modelo hipotético - resultados medianos.
m²

A co mo daçõ es

42,30

Instalaçõ es sanitárias

14,30

%

31,96

Á reas so ciais externas

37,53

Á reas de serviço

A po io alimentação

2,85

Circulaçõ es verticais

2,40

Circulaçõ es ho rizo ntais

3,44

A co mo daçõ es

9,33

49,81%

Á reas so ciais abrigadas
Á reas so ciais

134,78

Á reas privativas

Circulaçõ es

2,56

Á reas so ciais

0,00

A po io alimentação

0,00

Á reas de serviço

Sala de co mando interna

6,78

Lavanderia

0,00

Circulaçõ es verticais

1,00

Circulaçõ es ho rizo ntais

2,25

A po io alimentação

7,05

8,10%

Instalaçõ es sanitárias
Á reas so ciais

21,91

Á reas P rivativas

Á rea de co mando externo

5,11

Lavanderia

0,00

Circulaçõ es verticais

5,38

Circulaçõ es ho rizo ntais

51,36

Á rea de mo to res

28,15

Espaço de apo io

3,50

Lazaretti

0,00

Á rea de bo te

0,00

Á rea de bo te

7,87

P raça de fundeio

5,48

25,46%

Á reas de serviço

68,90

Circulaçõ es

Á reas internas

Á reas externas

Á re a t o t a l de e s pa ç o s ha bit á v e is e ina bit á v e is

2 7 0 ,5 8

16,63%

Circulaçõ es

44,99

Espaços técnicos

Espaços mistos

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

D e s c riç ã o de t ipo lo gia de e s pa ç o s

10 0 %

Fonte: Elaborada pelo autor.

Quanto à proporcionalidade das áreas habitáveis e inabitáveis analisadas, em
relações às tipologias de cada espaço, usuários e função, a Tabela 65 apresenta o
resultado analítico percentil mediano, como ferramenta de proporcionalidade e
diretrizes aplicáveis a futuros projetos – dentro do intervalo de pontal moldado de 70”90” (pés) – com a relação de espaços/pés relatada [3,383m²/pé] em futuros cálculos
iniciais.
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Tabela 65 – Percentis proporcionais dos espaços habitáveis e inabitáveis
Modelo hipotético - percentis medianos.
%

A co mo daçõ es

15,63%

Instalaçõ es sanitárias

5,28%

Á reas so ciais abrigadas

11,81%

Á reas so ciais externas

13,87%

A po io alimentação

1,06%

Á reas so ciais
Á reas de serviço

Circulaçõ es verticais

0,89%

Circulaçõ es ho rizo ntais

1,27%

A co mo daçõ es

3,45%

49,81%

Á reas privativas

Circulaçõ es

Instalaçõ es sanitárias

0,94%

Á reas so ciais

Á reas so ciais

0,00%

A po io alimentação

0,00%

Á reas de serviço

Sala de co mando interna

2,51%

Lavanderia

0,00%

Circulaçõ es verticais

0,37%

Circulaçõ es ho rizo ntais

0,83%

A po io alimentação

2,60%

8,10%

Á reas P rivativas

Á reas de serviço Á rea de co mando externo

1,89%

Lavanderia

0,00%

Circulaçõ es verticais

1,99%

Circulaçõ es ho rizo ntais

18,98%

Á rea de mo to res

10,40%

Espaço de apo io

1,29%

Lazaretti

0,00%

Á rea de bo te

0,00%

Á rea de bo te

2,91%

P raça de fundeio

2,02%

25,46%

Circulaçõ es

Circulaçõ es

Á reas internas

Á reas externas

Á re a t o t a l de e s pa ç o s ha bit á v e is e ina bit á v e is

16,63%

Espaços técnicos

Espaços mistos

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

D e s c riç ã o de t ipo lo gia de e s pa ç o s

10 0 %

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como resultante da distribuição de percentis, sobre a Tabela 65 anterior, das
medianas calculadas sobre a análise dos vinte e cinco projetos de embarcações desta
pesquisa, tem-se o registro no Gráfico 84 que segue. Nesse gráfico, observa-se a
proporção das áreas destinadas a cada tipologia de usuário e funções – técnicas.
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Gráfico 84 – Infográfico do resultado dos dados numéricos e percentis medianos gerais das macrozonas

Percentis - macro-zonas

44,99 m²
17%

Espaço dos hóspedes
Espaço da tripulação

131,93 m²
49%

68,90 m²
26%

Espaços mistos
Espaços técnicos

21,91 m²
8%
Fonte: Elaborado pelo autor.

Sob a ótica da distribuição mediana de ambientes habitáveis e não habitáveis
dos resultados da análise sobre a amostragem de projetos, apresenta-se o Gráfico
85, o qual relaciona o percentual proporcional total.
Gráfico 85 – Relação percentil mediano geral das áreas habitáveis e não habitáveis

Percentil de áreas
Áreas habitáveis
90,00%

Áreas não habitáveis

82,32%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

16,63%

20,00%
10,00%
0,00%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o preceito da análise percentil mediana de áreas habitáveis, excluindo
os espaços destinados ao uso técnico, chegou-se ao Gráfico 86, o qual representa a
percentagem da área global da embarcação que se destina a cada finalidade pré-
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estabelecida nos critérios de análise desta pesquisa. O Gráfico 86 registra a
distribuição referenciada ao modelo hipotético apresentado na Tabela 65.
Gráfico 86 – Resultado mediano das áreas habitáveis em relação às subcategorias de funções

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como

ferramenta,

utilizada

no

desenvolvimento

das

análises

das

embarcações, de registro da tipologia de espaços habitáveis e não habitáveis
utilizadas e apresentadas nos projetos das embarcações, formatou-se o Quadro 36, o
qual apresenta a identificação destas em relação a cada projeto analisado.
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Quadro 36 – Tipologia de espaços habitáveis e inabitáveis dos projetos analisados na pesquisa
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●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ambientes | Embarcação

Áreas privativas

Sala de jantar

Espaços de Hóspedes

Áreas sociais

●

●

Ponte portuguesa

●

●

Estar / Flybridge

●

●

●

●

●

●

●

Estar de comando

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Circulações

Áreas sociais

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Áreas de serviço

●
●

Circulação verticais

●

●

Circulação horizontais

●

Acomodações
Instalações sanitárias

●

●

●

●

●

●

●

●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lavanderia
●

Circulações verticais

●

●

●

Circulações horizontais

●

●

●

●

Espaços Mistos
E. Téc.

Áreas internas

Áreas externas

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
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●
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●
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●
●
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●

●

●

●

A. Prep. alimentação

●

Área de comando externo
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Sala de apoio
Circulações

●

●
●

●

Lavanderia
Áreas de serviço

●

Depósito
A. Prep. alimentação

Circulações

●

●

A. Prep. alimentação

Sala de comando Interno

●

●

Estar de mergulho
Áreas de serviço

●

●

Sauna

Áreas privativas

Espaços de tripulação

Estar de popa

Circulações verticais

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Circulações horizontais

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Área de máquinas

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lazaretti

●

●

Área de bote

●

Sala de rádio

Área de bote
Praça de fundeiro

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a apresentação do Quadro 36, formatou-se o Quadro 37 que segue, o
qual registra as tipologias de espaços identificados em todos os projetos. Ele
apresenta o programa de necessidades básico para o desenvolvimento futuro de um
arranjo geral de embarcação Iate Trawler de variação de pontal moldado mediano de
80”.
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Quadro 37 – Tipologia básica de espaços habitáveis e inabitáveis dos projetos analisados na pesquisa
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Circulação verticais

●
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●

●
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●
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A. Prep. alimentação

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●
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●

●
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●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Áreas internas

Área de máquinas

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Áreas externas

Praça de fundeiro

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ambientes

E. Téc. Esp. mistos

Esp. de tripulação

Espaços de hóspedes

Áreas privativas

Áreas sociais

Circulações

Áreas privativas
Áreas de serviço
Circulações
Áreas de serviço
Circulações

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 37 apresentado, foram mantidas três tipologias de espaços
destinados ao uso de hóspedes em função de apresentarem o desvio padrão, de
variação de 4% a 8%, de embarcações que não foram identificados/utilizados esses
espaços em seus projetos. Essas tipologias mantidas são identificadas como: Estar
de popa, Estar/Flybridge e Estar de comando.
Pelo universo de embarcações utilizadas nesta pesquisa apresentarem
variação na questão de quantidade de decks, tem-se uma amostra heterogênea.
Dentro da amostragem total, dezoito foram projetados com três decks e sete com
quatro decks, formando a relação percentil demonstrada no Gráfico 87 a seguir.
Gráfico 87 – Proporcionalidade de número de decks dos projetos analisados na pesquisa

7
28%

18
72%

Fonte: Elaborado pelo autor.

03 Decks
04 Decks
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5.5.2 Diagnóstico de fluxos e caminhamentos

No universo dos projetos de embarcações de Iates Trawlers analisados, sob
as premissas de conflitos de fluxos e caminhamentos explicitados neste capítulo –
item 5.2 – e graficamente ilustrados nas Figuras 44 e 45, foram encontrados e
diagnosticados diversos conflitos de fluxos e caminhamentos em função da tipologia
de usuário e destinação dos ambientes, os quais foram organizados no Quadro 38,
que relaciona a incidência de cada tipologia conflitante encontrada no projeto.

Travessia de ambientes

●

●

●

52,0%

●

●

●

●

●

●

16,0%

●

●

●

●
●

Circulações verticais

8,0%
●

8,0%

Circulações horizontais
Tripulantes x
Esp. Técnicos

0,0%
●

Circulações verticais
Travessia de ambientes

44,0%
4,0%

●
●

Travessia de ambientes

% Incidência

●

Selene 78

●

VanDerValk 75

Princess 82

●

Privateer 84

●

Moonen 72

●

Moonen 83

Mondo Marine 90

MCP 76

MCP 85

●

●

Circulações horizontais
Hóspedes x
Esp. Técnicos

●

Kingship 90

●

Jetten 75

●

●

KingShip 75

●

●

Horizon 77

Debir 85

Drettman 78

●

Horizon 85

Conrad 88

●

Foyachts 78

Cantiere 86

Circulações verticais

Cantiere 90

Black Sea 79

Black Sea 80

Bering 77

●

Circulações horizontais
Hóspedes x
Tripulantes

Bering 80

Conflitos | Embarcações

Alaskan 70

Quadro 38 – Incidência de conflitos de fluxos e caminhamentos nos projetos analisados na pesquisa

●

●

●

4,0%
●

●

●

●

●

●

●

●

●

48,0%

Fonte: Elaborado pelo autor.

O quadro resultante, em função das ocorrências de conflitos, demonstra, em
um universo de vinte e cinco projetos de embarcações da tipologia Iate Trawler com
variações de pontal moldado 70”-90” (pés), que três arranjos gerais (12%) não
apresentam a existência de interações conflitantes na disposição dos ambientes e dos
espaços destinados aos variados usos que uma embarcação dessa categoria exige.
Por outro lado, três tipologias de conflitos variaram entre 44-52% de incidência, sendo
elas:


Conflito de hóspedes x tripulantes em circulações verticais – treze
projetos de arranjo geral (52%) apresentaram conflitos de circulações
verticais entre as duas tipologias de usuários, caracterizados pelo uso
de espaços privativos de circulação de um usuário pelo outro.



Conflito de hóspedes x tripulantes em travessia de ambientes –
em onze projetos de arranjo geral (44%) foram identificados os
caminhamentos conflitantes entre hóspedes e tripulantes por
ambientes os quais não foram projetados para serem utilizados como
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circulações e também pela interação conflitante de uma tipologia de
usuário caminhar por um ambiente destinado ao uso de outrem.


Conflito de tripulantes x espaços técnicos em travessia de
ambientes – doze projetos apresentaram a interação conflitante de
caminhamento e fluxo dos usuários da categoria tripulantes por entre
ambientes os quais não têm a finalidade de circulação técnica.

Reconhecer os conflitos de fluxos e caminhamentos em espaços complexos,
os quais são interligados e requerem hierarquias de função e usuários, é fundamental
para conhecer as interações possíveis entre ambientes e as demandas em relação às
tipologias de usuários. Embarcações Iate Trawler, por demandarem tempo de uso em
alto mar acima de vinte e quatro horas, necessitam de hierarquias de fluxos entre seus
usuários, visto que tripulantes são funcionários os quais não apresentam vínculos de
intimidade com os hóspedes, os quais irão utilizar sua estrutura com a finalidade de
lazer.
5.5.3 Modelo hipotético-dedutivo de embarcação Iate Trawler 80”

No método hipotético-dedutivo, segundo Bunge (1997), há, inicialmente, a
colocação do problema seguido da construção de um modelo teórico, o qual tem como
proposição o conjunto de suposições a fim de criar-se um protótipo na tentativa de
resolução do problema inicial. Optou-se, dessa forma, pelo desenvolvimento e pela
apresentação de um modelo hipotético, utilizando os dados extraídos das análises
dos projetos das embarcações da categoria Iate Trawler registrados anteriormente.
Dentro do escopo do agrupamento de projetos que formam a amostragem da
pesquisa, vinte e seis tipologias de ambientes foram relacionadas as quatro macrozonas relativas aos usuários e à função. Eestas foram utilizadas como ferramenta de
registro quantitativo na obtenção de dados. A Tabela 66explicita numericamente os
espaços habitáveis e inabitáveis, os quais formam a base de distribuição por zonas
no modelo hipotético-dedutivo.
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Tabela 66 – Tipologias de espaços habitáveis e
inabitáveis relativos a embarcações Iate Trawler

Espaços técnicos

Espaços mistos

Espaços da tripulação

Espaços dos hóspedes

T ipo lo gia de E s pa ç o s

1

Instalaçõ es sanitárias

2

Á reas so ciais abrigadas

3

Á reas so ciais externas

4

A po io alimentação

5

Circulaçõ es verticais

6

Circulaçõ es ho rizo ntais

7

A co mo daçõ es

8

Á reas privativas

Á reas so ciais
Á reas de serviço

N°

A co mo daçõ es

Circulaçõ es

Á reas P rivativas
Instalaçõ es sanitárias

9

Á reas so ciais

Á reas so ciais

10

A po io alimentação

11

Á reas de serviço

Sala de co mando interna

12

Lavanderia

13

Circulaçõ es verticais

14

Circulaçõ es ho rizo ntais

15

A po io alimentação

16

Á rea de co mando externo

17

Lavanderia

18

Circulaçõ es verticais

19

Circulaçõ es ho rizo ntais

20

Á rea de mo to res

21

Espaço de apo io

22

Lazaretti

23

Á rea de bo te

24

Á rea de bo te

25

P raça de fundeio

26

Circulaçõ es

Á reas de serviço

Circulaçõ es

Á reas internas

Á reas externas

Fonte: Elaborada pelo autor.

Resultante da análise de incidência das distribuições das tipologias de
ambientes, sobre os projetos de arranjos gerais utilizados na pesquisa, formatou-se
um modelo hipotético-dedutivo com a premissa de distribuição setorial modelo dos
ambientes relacionados na Tabela 66. Foi desenvolvido um arranjo geral sobre o
projeto Voyager 94, projetado por Shipyard89, de recreio, médio porte a motor,
redimensionando-o para 80” (pés), dimensão de pontal moldado mediano resultante
da pesquisa (Figura 176).

89

SHIPYARD, M. Voyager 94. [200-]. Disponível em: <http://www.muldershipyard.nl/enUS/yachts/voyager-94>. Acesso em: 20 ago. 2016.

293

Figura 176 – Arranjo Geral Hipotético-dedutivo de embarcação de categoria = IT

Fonte: Elaborada pelo autor.
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No Quadro 39 que segue, registrou-se a descrição e as prerrogativas
identificadas nas análises dos arranjos gerais, os quais formataram as definições de
zoneamento das tipologias de espaços apresentados na Figura 176.
Quadro 39 – Incidência de conflitos de fluxos e caminhamentos nos projetos analisados na pesquisa
1

Os espaços destinados a acomodações de hóspedes, com a função de descanso, foram
alocadas no deck inferior a meia-nau da embarcação visto que em sua totalidade de
projetos analisados esta é a localização diagnosticada nos arranjos gerais. Essa
setorização é reflexo da finalidade de uso – descanso – visto que embarcações Iate
Trawler são destinadas ao lazer de contemplação, em virtude desses espaços estarem
alocados na parte interna do barco, não havendo acesso direto às áreas externas.

2

Instalações sanitárias, vinculadas ao apoio às acomodações de hóspedes, foram
setorizadas no deck inferior a meia-nau por ter relação de uso vinculado aos camarotes.

3

Embarcações Iate Trawler são estruturas de uso de esporte e recreio com finalidade de
lazer contemplativo social. A totalidade dos projetos analisados configuram os espaços
sociais abrigados no deck principal e alocados da meia-nau para ré (popa), visto a sua
relação contemplativa com as áreas externas e as áreas sociais desabrigadas.

4

Por caracterizarem-se espaços externos sociais contemplativos, essas áreas são
inerentes à localização relativa ao deck principal externo na região limítrofe entre os
ambientes sociais abrigados e a popa da embarcação. Em conveses de flybridge –
solarium – eles foram identificados na totalidade dos projetos analisados nas
extremidades – bombordo e estibordo ao centro do deck, visto a necessidade da área de
comando externo a vante e espaço técnico externo de botes a ré.

5

Com uma incidência de 92%, os projetos analisados apresentaram espaços destinados
ao apoio de alimentação aos hóspedes. Destes, 78% foram identificados nos decks de
flybridge como áreas de suporte a alimentação externa para áreas sociais externas dos
hóspedes.

6

Em função da setorização espacial dos espaços de acomodações e espaços sociais
abrigados, são vinculadas a essas tipologias de ambientes as circulações horizontais de
uso de hóspedes, apresentando a função de fluxos entre os decks.

7

Circulações destinadas ao uso exclusivo de hóspedes estão localizadas diretamente na
interface com as circulações horizontais dessa tipologia de usuário e de forma a não
conflitar com o uso por parte de tripulantes - conflito diagnosticado em 16% dos projetos
analisados.

8

Acomodações destinadas ao uso de tripulantes estão setorizadas a vante no deck inferior,
apresentando as prerrogativas semelhantes às acomodações de hóspedes – seriam
espaços destinados ao repouso e sem haver função contemplativa – e estão situadas a
vante por questão de otimização de fluxos e circulações com os espaços destinados ao
comando interno e apoio à alimentação mista.
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9

Apresentando as premissas similares das instalações sanitárias destinadas ao uso de
hóspedes, os espaços destinados à função de higiene da tripulação estão localizados no
mesmo setor das acomodações dessa tipologia de usuário.

10

Sob a prerrogativa de macro-zonas destinadas aos tripulantes, as áreas destinadas ao
seu convívio social foram alocadas em conjunto com as estruturas destinadas às
acomodações, visto que em 12% das embarcações analisadas foram identificados esses
ambientes e, em sua totalidade, eles estavam vinculados ao deck inferior e às
acomodações de tripulantes.

11

Em função da quantidade de área destinada ao uso de espaços de tripulantes ser
reduzida, alocou-se o espaço de apoio à tripulação em conjunto com acomodações, áreas
sociais e instalações sanitárias como estratégia de otimização de espaços e redução de
fluxos conflitantes com os espaços destinados aos hóspedes.

12

Relativo às questões técnicas de navegação, condição de contorno (quando todos os
equipamentos eletrônicos falham e são acionados sistemas auxiliares mecânicos),
visibilidade e navegabilidade, o espaço destinado à sala de comando interna foi alocada
a vante do deck principal, resultante de 84% dos projetos analisados terem essa
setorização, salvo arranjos em que haviam quatro decks, possibilitando a locação dessa
área em decks superiores.

13

A análise dos arranjos gerais das embarcações Iate Trawler demonstrou a incidência de
20% da existência de espaços destinados à lavanderia de uso específico da tripulação,
sendo esse espaço setorizado em conjunto com demais áreas de uso de tripulantes no
deck inferior sob premissa de otimização de áreas.

14

Circulações destinadas ao uso exclusivo de tripulantes estão localizadas diretamente na
interface com as circulações horizontais dessa tipologia de usuário e de forma a não
conflitar com o uso por parte de hóspedes - conflitos diagnosticados em 16% dos projetos
analisados - e possibilitar o fluxo entre decks.

15

Em função da setorização espacial dos espaços de acomodações e espaços sociais de
uso dos tripulantes, vinculados a essas tipologias de ambientes, foram setorizadas as
circulações horizontais limítrofes aos demais ambientes da tripulação com a função de
conexão e permissão de fluxo entre esses ambientes.

16

A área de apoio à alimentação mista – cozinha – está setorizada entre a sala de comando
a vante e os espaços sociais abrigados de uso dos hóspedes de maia-nau a ré, visto que
os usuários têm acesso a essa tipologia de ambiente para o preparo de alimentos: a
utilização por parte da tripulação como serviço de cocção para os hóspedes, tendo uma
pessoa da tripulação nessa categoria de embarcação a função de cozinheiro.

17

Na totalidade das vinte e cinco embarcações analisadas nesta pesquisa, foram
identificados os espaços de comando externo, de uso misto – hóspedes e tripulantes – e
função de pilotagem de recreio e apoio; sendo diagnosticada sempre acima do deck, está
alocada a sala de comando interna – nesse modelo hipotético-dedutivo, no deck de
flybridge a vante.

18
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Assim como o espaço destinado à lavanderia de tripulantes, identificou-se em 48% dos
projetos analisados a existência de espaços destinados à higienização de roupas. Nessa
tipologia de vestimentas de hóspedes e tripulantes, é um espaço limítrofe à área de apoio
de alimentação por questão de otimização de estrutura e espaço.

19

Estruturas – escadas – destinadas ao fluxo entre decks e vinculadas às tipologias de
ambientes de circulações horizontais de uso de mistos, apresentando a função de fluxos
entre os decks.

20

Circulações horizontais mistas formam as estruturas internas e externas delimitadas para
o caminhamento e o fluxo de tripulantes e hóspedes entre ambientes internos e as áreas
externas do deck principal e de flybridge, não tendo ocorrência da existência no deck
inferior em áreas internas – apenas na popa - devido à setorização dos espaços de uso
privativo por tipologia de usuários.

21

Sob definições estruturais e de propulsão mecânica definida pela engenharia naval, as
áreas de motores em sua totalidade foram diagnosticadas nos decks inferiores e
setorizadas de meia-nau a ré. Nesse modelo, essa área foi alocada nessas delimitações
espaciais.

22

Espaços de apoio técnico são ambientes destinados a estruturas de apoio mecânico à
área de motores e aos sistemas de funcionamento da embarcação. Devido a essas
características, a sua setorização é limítrofe à praça de máquinas.

23

Lazaretti, espaço destinado a equipamentos de mergulho, foi alocado em conjunto aos
espaços técnicos de apoio e à praça de máquinas, sob preceito de otimização de
estruturas e local – espelho de popa – próximo à área destinada a mergulhos enquanto a
embarcação está fundeada (ancorada e sem estar navegando).

24

Devido à geometria de embarcações e às estruturas previamente setorizadas, a área
destinada a botes internos está alocada a ré e em deck inferior limítrofe às áreas técnicas
de motores e apoio, sob prerrogativa de utilização e otimização de áreas e estruturas.

25

Áreas destinadas à alocação de botes externos, em 76% das embarcações analisadas
estas foram identificadas sob o deck de flybridge e a ré da embarcação, com a premissa
de não obstruir a navegação da embarcação – visto os ambientes de comando interno e
externo estarem alocados a vante.

26

Somando-se às questões de geometria dos cascos das embarcações, visibilidade por
parte dos tripulantes e das áreas de comando interna e externa, a praça de fundeio é, na
totalidade dos projetos analisados, localizada a vante do arranjo geral e no deck principal.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O modelo hipotético-dedutivo, como ferramenta de prospecção de tentativa
de resolução da setorização dos ambientes habitáveis e não habitáveis em
embarcações da categoria Iate Trawler, foi formatado com embasamento técnico e de
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dados compilados sobre as análises dos arranjos gerais das embarcações que
formam a amostragem da pesquisa. A intenção é pré-estruturar uma alocação de
zonas de agrupamentos de espaços que interajam sem a ocorrência de conflitos de
fluxos e caminhamentos gerais.
Esse modelo tem por base a setorização por zonas em relação de usuários e
de funções, não caracterizando uma formatação rígida de definição limítrofes de
ambientes, tendo o intuito de exercício da construção de um modelo teórico. Este tem
como proposição o conjunto de suposições a fim de criar-se um protótipo para
simulação de resolução de estruturação de arranjo geral básico de forma a auxiliar no
desenvolvimento de novos projetos de embarcações Iate Trawler.
O modelo proposto limita-se a macro-zonas e suas variações, não
abrangendo a fase de definições espaciais e dimensionais de cada tipologia de
ambientes, mantendo a premissa da liberdade projetual e as variações específicas de
cada futuro projeto. A premissa de existência de espaços mínimos básicos,
identificados na pesquisa analítica dos projetos de embarcações, encontra-se listada
no Quadro 40 a seguir.
Quadro 40 – Tipologias de espaços habitáveis e
inabitáveis inerentes de embarcações Iate Trawler 70”-90”

Ambientes

Áreas privativas

Acomodações
Inst. sanitárias

E. Téc. Esp. mistos

Esp. de tripulação

Espaços de hóspedes

Sala de estar
Sala de jantar
Áreas sociais

Estar de popa
Estar / Flybridge
Estar de comando

Circulações

Áreas privativas
Áreas de serviço
Circulações
Áreas de serviço
Circulações

Circulação verticais
Circ. horizontais
Acomodações
Inst. sanitárias
Sala de comando
interno
Circulações verticais
Circ. horizontais
A. Prep. alimentação
Circulações verticais
Circ. horizontais

Áreas internas

Área de máquinas

Áreas externas

Praça de fundeiro

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em função das prerrogativas qualitativas de fluxos e caminhamentos, analisados
na amostragem da pesquisa e utilizados como direcionadores para desenvolvimento
de fluxograma de circulações, formatou-se, sobre a resultante do modelo hipotéticodedutivo apresentado na Figura 176, um segundo modelo representado na Figura
177, a qual registra uma prospecção resolutiva.
Figura 177 – Arranjo Geral Hipotético-dedutivo de fluxos e caminhamentos de embarcação de
categoria IT

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Embarcações da categoria Iate Trawler formatam objetos os quais apresentam
requisição de diversificados ambientes relativos a funções e a usuários diferentes em
um universo complexo, demandando a prerrogativa de otimização do uso do espaço
físico. Assim sendo, o modelo hipotético-dedutivo de fluxos e caminhamentos
apresentado utiliza disposições de circulações horizontais, em sua maioria,
coincidente com a linha-de-centro (eixo longitudinal da embarcação), visto que,
geometricamente, são as regiões que disponibilizam menor variação de vibrações
transversais e menor variação geométrica em função da complexidade espacial do
casco da embarcação como ilustrado na Figura 178.
Figura 178 – Seções transversais de embarcação de esporte e recreio com caracterização de
circulações horizontais e verticais

Fonte: Escritório de Engenharia Naval Michael Kasten90. Editada pelo autor.

A utilização dessas diretrizes tem como ferramenta a prospecção de
resolução hipotético de estruturação de fluxos e caminhamentos como exercício
ilustrativo, não relacionando soluções específicas de estruturações espaciais finais de
um arranjo geral, reiterando a conjectura da liberdade projetual para futuros projetos
e suas variações inerentes a novas especificidades.

90

Disponível em:
<http://www.kastenmarine.com/_drawings/royal_albatross_proposed_midship_joinery_sections.gif>.
Acesso em: 20 set. 2016.
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6 CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar os espaços habitáveis e
inabitáveis, suas proporcionalidades e seus fluxos de usuários, os quais devem ser
considerados em embarcações de esporte e recreio de médio porte e categoria IT
limitadas em dimensões gerais entre 70” a 90” (pés). O intuito foi propor e desenvolver
diretrizes para os arranjos gerais iniciais de embarcações de esporte e recreio da
categoria Iate Trawler.
Por meio da análise de projetos de embarcações semelhantes, mais
especificamente vinte e cinco arranjos gerais, definiu-se quatro agrupamentos de
tipologias de espaços pertinentes para o uso e o desenvolvimento de projetos,
relativos a tipologias de usuários e funções. Com o aumento da amostragem de
projetos e dados, estas diretrizes poderão tornar-se mais precisos e apresentar
maiores variações.
Dentro do universo complexo de embarcações de esporte e recreio, há uma
gama de variáveis, indicadores, normatizações nacionais e internacionais, relações
espaciais de ergonomia e itens relacionados ao projeto que demandam por mais
pesquisas aprofundadas e elaborações de métodos de projeto e ferramentas para
engenheiros navais, designers e arquitetos e urbanistas para a fase de concepção
espacial e desenvolvimento dos projetos em equipes multidisciplinares. Esta pesquisa
abordou a proporcionalidade dos espaços habitáveis e inabitáveis, identificação de
conflitos de fluxos e caminhamentos e a definição de tipologias de ambientes
inerentes ao objeto em estudo. Entretanto, diversas outras abordagens não foram
utilizadas, em função do recorte proposto nesta pesquisa.
O modelo hipotético-dedutivo apresentado neste trabalho visou auxiliar os
profissionais da área, os fabricantes de embarcações, os futuros pesquisadores e
demais interessados que estejam associados na elaboração de arranjos gerais, no
desenvolvimento de novas variáveis e formatações. Demais características inerentes
aos complexos sistemas e a multidisciplinaridade ligada ao desenvolvimento da
distribuição espacial das áreas internas e externas de uma embarcação Iate Trawler
podem ser avaliadas em pesquisas futuras, utilizando-se de novas abordagens e
metodologias similares à apresentada nesta pesquisa, assim fomentando maior
repertório de conhecimentos científicos para a atuação do segmento.
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Dentro do eixo norteador deste estudo, a análise quantitativa e qualitativa
sobre projetos pré-existentes, baseada em premissas definidas para diretrizes
métricas espaciais planos, foi de grande valor para o aperfeiçoamento e o aumento
das informações, contribuindo para avaliações mais específicas. A variação das
características dimensionais das embarcações de esporte e recreio contribuem para
futuros desenvolvimentos de modelos e métodos de projetos.
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GLOSSÁRIO
A seguir estão descritas as terminologias91 e os verbetes pertinentes a esta
área de pesquisa e utilizados neste trabalho. As figuras 1|2|3|4 ilustram a localização
básica de alguns verbetes deste glossário. As terminologias específicas estão
relacionadas as demais figuras referenciadas.
Figura 179 – Infográfico do Sistema Estrutural de Navio – à Ré

Fonte: Arte Naval Volume II – Marinha do Brasil (1990, p. 3).

Os verbetes não referenciados foram extraídos de: Arte Naval Volume II – Marinha do Brasil –
1990.
91
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Figura 180 – Infográfico do sistema estrutural de navio – a vante

Fonte: Arte Naval Volume II – Marinha do Brasil (1990, p. 2).
Figura 181 – Infográfico de estruturas navais de casco de embarcação em aço

Fonte: Arte Naval Volume II – Marinha do Brasil (1990, p. 5).
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Figura 182 - Infográfico de nomenclatura de embarcações

Fonte: Profile Murray & Associates – Compilação inédita elaborada pelo autor

A Vante e A Ré – Diz-se que qualquer coisa é de vante ou está a vante (AV)
quando está na proa; e o que é de ré ou está a ré (AR) quando está na popa. Se um
objeto está mais para a proa do que outro, diz-se que está por ante-a-vante (AAV)
dele; se está mais para a popa, diz-se por ante-a-ré (AAR).
Alojamentos – Compartimentos destinados a alojar mais de quatro
tripulantes ou passageiros.
Âncora – Peça do equipamento que, lançada ao fundo do mar, faz presa nele
e aguenta o navio a que se acha ligada por meio da amarra.
Anteparas (Figuras 181) – São as separações verticais que subdividem em
compartimentos o espaço interno do casco, em cada pavimento. As anteparas
concorrem também para manter a forma e aumentar a resistência do casco. Nos
navios de aço, as anteparas, particularmente as transversais, constituem um meio
eficiente de proteção em caso de veio d’água. Para isso, elas recebem reforços, são
tornadas impermeáveis à água e chamam-se anteparas estanques (Figuras 181). Sob
o ponto de vista da estrutura resistente do casco, as que fazem parte do sistema
encouraçado de proteção, são chamadas anteparas protegidas ou anteparas
encouraçadas. Conforme a sua posição, as anteparas pode tomar o seguinte nome:
(1) antepara de colisão – É uma antepara transversal estanque; é
destinada a limitar a entrada de água em caso de abalroamento de
proa, que é o acidente mais provável.

313

Amador - todo aquele com habilitação certificada pela Autoridade Marítima
para operar embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não profissional.
Beliche – Cama de pequena largura colocada em um camarote ou
alojamento.
Boca máxima – É a maior largura do casco medida entre as superfícies
externas do forro exterior, da couraça ou do verdugo.
Bochechas (Figura 180) – Partes curvas do costado de um e de outro bordo,
junto à roda de proa.
Bico de proa – Parte externa da proa de um navio.
Borda (Figura 180) – É o limite superior do costado que pode terminar na
altura do convés (se recebe balaustrada) ou elevar-se um pouco mais, constituindo a
borda-falsa.
Borda-falsa – Parapeito do navio no convés, de chapas mais leves que as
outras chapas do costado. Tem por fim proteger o pessoal e o material que estiverem
no convés, evitando que caiam ao mar. Na borda-falsa, há sempre saídas de água
retangulares, cujas portinholas se abrem somente de dentro para fora, a fim de permitir
a saída das grandes massas de água que podem cair no convés em mar grosso.
Bordos (Figura 183) – São as duas partes simétricas em que o casco é
dividido pelo plano diametral. Boreste (BE) é a parte à direita e bombordo (BO) é a
parte à esquerda, supondo-se o observador situado no plano diametral e olhando para
a proa. Em Portugal, diz-se estibordo em vez de boreste.
Figura 183 - Arranjo geral Yacht 85’ – Murray & Associates – USA

Fonte: Profile Murray & Associates – Compilação inédita elaborada pelo autor.
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Buzina (Figura 179) – Peças de forma elíptica de ferro ou outro metal, fixadas
na borda, para servirem de guia aos cabos de amarração dos navios. Onde for
possível, as buzinas são abertas na parte superior a fim de se poder gurnir o cabo
pelo seio.
Cabeços (Figura 179) – Colunas de ferro, de pequena altura, montadas na
maioria das vezes aos pares e colocadas geralmente junto à amurada ou às
balaustradas; servem para dar-se volta às espias e aos cabos de reboque. No cais,
para amarração dos navios, os cabeços não são montados aos pares.
Cadaste (Figura 179) – Peça semelhante à roda de proa, constituindo o
extremo do navio a ré; possui também alefriz. Nos navios de uma só hélice, há cadaste
exterior e cadaste interior.
Camarotes – Compartimentos destinados a alojar de um a quatro tripulantes
ou passageiros.
Casco – É o corpo do navio sem mastreação, ou aparelhos acessórios, ou
qualquer outro arranjo. Normalmente, o casco não possui uma forma geométrica
definida, e a principal característica de sua forma é ter um plano de simetria (plano
diametral) que se imagina passar pelo eixo da quilha. Da forma adequada do casco
dependem as qualidades náuticas de um navio: resistência mínima à propulsão,
mobilidade e estabilidade de plataforma.
Castelo (Figura 184) – Superestrutura na parte extrema da proa,
acompanhada de elevação da borda.
Figura 184 - Infográfico de nomenclatura de embarcações

Fonte: Maxi Yacht 3D Modeling (Riccardo Forti) – Compilação inédita elaborada pelo autor.
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Cavernas (Figura 179-180) – Peças curvas que se fixam na quilha em direção
perpendicular a ela e que servem para dar forma ao casco e sustentar o chapeamento
exterior. Gigante (Figura 181) é uma caverna reforçada. Caverna mestra é a caverna
situada na seção mestra. Cavername é o conjunto das cavernas no casco. O intervalo
entre duas cavernas contíguas, medido de centro a centro, chama-se espaçamento.
Os braços das cavernas acima do bojo chamam-se balizas.
Chapeamento – É o conjunto de chapas que compõem um revestimento ou
uma subdivisão qualquer do casco dos navios metálicos. As chapas dispostas na
mesma fileira de chapeamento constituem uma fiada de chapas.
a. Chapeamento exterior do casco (Figura 181) – Sua função principal é
constituir um revestimento externo impermeável à água, mas é também uma parte
importante da estrutura, contribuindo para a resistência do casco aos esforços
longitudinais.
b. Chapeamento do convés e das cobertas (Figura 181) – Dividem o espaço
interior do casco em certo número de pavimentos, permitindo a utilização adequada
desses espaços. Além disso, eles também contribuem para a estrutura resistente; a
coberta do convés principal é o mais importante chapeamento sob esse aspecto, para
a resistência longitudinal do casco.
c. Chapeamento interior do fundo (Figura 181) – Constitui o teto do duplofundo e, além de ser um revestimento estanque, contribui, com as demais peças de
estrutura do duplo-fundo, para a resistência longitudinal.
Comandante - também denominado Mestre, Arrais ou Patrão, é a designação
genérica do tripulante que comanda a embarcação. É o responsável por tudo o que
diz respeito à embarcação, por seus tripulantes e pelas demais pessoas a bordo.
Comando – Compartimento onde trabalha o pessoal de um departamento do
navio. O camarim de navegação (Figura 184), onde se acham instalados os
instrumentos de navegação, é situado no passadiço.
Compartimentos – São assim denominadas as subdivisões internas de um
navio.
Compartimentos

estanques

–

Compartimentos

limitados

por

um

chapeamento impermeável. Um chapeamento ligado por rebites pode ser estanque à
água e não o ser a um gás ou a óleo, porque estes penetram mais facilmente através
das costuras; a palavra estanque, sem outra referência, indica impermeabilidade à
água somente.
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Convés (Figura 184) – o primeiro pavimento contínuo de proa a popa,
contando de cima para baixo, que é descoberto em todo ou em parte, toma o nome
de convés principal. Em navios mercantes ou de esporte e recreio, quando a
superestrutura tem mais de um pavimento, estes podem ser designados de acordo
com a sua utilização principal. Abaixo do convés principal há a seguinte nomenclatura:
a. Convés inferior – Abaixo do convés principal, que é considerado o
primeiro, os conveses são numerados: primeiro convés inferior, segundo
convés inferior, etc., a contar de cima para baixo, e também podem ser
chamados cobertas.
Corpo de popa (em arquitetura naval) – Metade do navio por ante-a ré da
seção a meia-nau.
Corpo de proa (em arquitetura naval) – Metade do navio por ante-avante da
seção a meia-nau.
Corredor – Passagem estreita entre as anteparas de um navio, comunicando
entre si diversos compartimentos de um mesmo pavimento.
Costado (Figura 180) – Invólucro do casco acima da linha-d’água. Em
arquitetura naval, durante a construção do navio, quando ainda não está traçada a
linha-d’água, costado é o revestimento do casco acima do bojo.
Costura (Figura 181) – Interstício entre duas chapas ou entre duas tábuas
contíguas de um chapeamento ou de um tabuado.
Embarcação e navio – Embarcação é uma construção feita de madeira,
concreto, ferro, aço ou da combinação desses e outros materiais, que flutua e é
destinada a transportar pela água pessoas ou coisas. Barco tem o mesmo significado,
mas usa-se pouco. Navio, nau, nave, designam, em geral, as embarcações de grande
porte; nau e nave são palavras antiquadas, hoje empregadas apenas no sentido
figurado; vaso de guerra e belonave significam navio de guerra, mas são também
pouco usados. Em nossa Marinha, o termo embarcação é particularmente usado para
designar qualquer das embarcações pequenas transportáveis a bordo dos navios, e
também as empregadas pelos estabelecimentos navais, ou particulares, para seus
serviços de porto.
Embarcação de esporte ou recreio (Normam 28) - São embarcações
utilizadas para lazer, com fins não comerciais. São classificadas em três tipos:
a. Grande porte - possuem comprimento maior ou igual a 24 metros ou,
quando menores, AB maior que 100.
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b. Médio porte - possuem comprimento menor que 24 metros e maior que
5 metros.
c. Miúdas - possuem comprimento menor ou igual a 5 metros ou com
comprimento superior a cinco (5) metros que apresentem as seguintes
características: convés aberto, convés fechado, mas sem cabine habitável
e sem propulsão mecânica fixa e que, caso utilizem motor de popa, este
não exceda 30 HP.
Embarcação Auxiliar (Normam-03) - é a embarcação miúda que é utilizada
como apoio de embarcação, com ou sem motor de popa e neste caso não excedendo
a 30HP, possuindo o mesmo nome pintado em ambos os costados e o mesmo número
da inscrição, pintado na popa, da embarcação a que pertence.
Embarcação Esporte/Recreio Classificada - é toda embarcação portadora
de um Certificado de Classe. Adicionalmente, uma embarcação que esteja em
processo de classificação perante uma Sociedade Classificadora, também será
considerada como embarcação classificada.
Embarcação Esporte Certificada Classe 1 (EC1) - são as embarcações de
esporte e/ou recreio de grande porte ou iates (comprimento igual ou maior do que 24
metros). Embarcação de Grande Porte ou Iate - é considerada embarcação de grande
porte ou iate, as com comprimento igual ou superior a 24 metros.
Escada do portaló – Escada de acesso ao portaló, colocada por fora do
casco, ficando os degraus perpendicularmente ao costado. A escada tem duas
pequenas plataformas nos seus extremos, as quais são chamadas patim superior e
patim inferior.
Forro exterior (Figura 181) – Revestimento exterior do casco de um navio,
no costado e na carena, constituído por chapas ou por tábuas.
Forro interior do fundo (Figura 181) – Revestimento interior do fundo do
navio, constituindo o teto do duplo-fundo.
Gaiúta – Armação de ferro ou de outro metal, tendo abas envidraçadas, que
cobrem as escotilhas destinadas à entrada de ar e luz para os compartimentos.
Também se chama albóio.
Guindaste – Alguns navios, em vez de paus-de-carga, possuem no convés
um pequeno guindaste movido a vapor, a pressão hidráulica ou a eletricidade.
Iate - é a embarcação de esporte e/ou recreio com comprimento igual ou
superior a 24 metros.
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Linha-d’água (Figura 182) – É uma faixa pintada com tinta especial no casco
dos navios, de proa a popa; sua aresta inferior é a linha de flutuação leve (art. 2.2).
Normalmente só é usada nos navios de guerra. Linha-d’água, em arquitetura naval,
tem outra significação.
Longarinas ou longitudinais (Figura 181) – Peças colocadas de proa a
popa, na parte interna das cavernas, ligando-as entre si.
Meia-nau – Parte do casco compreendida entre a proa e a popa. As palavras
proa, popa e meia-nau não definem uma parte determinada do casco, mas sim uma
região cujo tamanho é indefinido. Em seu significado original, o termo meia-nau
referia-se à parte do casco próxima do plano diametral, isto é, equidistante dos lados
do navio.
Navegação costeira - aquela realizada dentro dos limites de visibilidade da
costa (DVC) até a distância de 20 milhas.
Navegação oceânica - consideradas sem restrições (SR), aquela realizada
além das 20 milhas da costa.
Obras vivas-carena – Parte do casco abaixo do plano de flutuação em plena
carga, isto é, a parte que fica total ou quase totalmente imersa. Carena é um termo
empregado muitas vezes em lugar de obras vivas, mas significa com mais propriedade
o invólucro do casco nas obras vivas.
Paióis – Compartimentos situados geralmente nos porões, onde são
guardados mantimentos, munição, armamento, sobressalentes ou material de
consumo etc.
Passageiro - é todo aquele que é transportado pela embarcação sem prestar
serviço a bordo.
Pés-de-carneiro (Figura 181) – Colunas suportando os vaus para aumentar
a rigidez da estrutura, quando o espaço entre as anteparas estruturais é grande, ou
para distribuir um esforço local por uma extensão maior do casco. Os pés-de-carneiro
tomam o nome da coberta em que se assentam.
Pontal moldado – dimensionamento máximo, no sentido longitudinal da
embarcação, do seu limite estrutural de popa a extremidade de proa.
Popa (Figura 183) – É a extremidade posterior do navio. Na maioria das
vezes, tem a forma exterior adequada para facilitar a passagem dos filetes líquidos
que vão encher o vazio produzido pelo navio em seu movimento, a fim de tornar mais
eficiente a ação do leme e da hélice.
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Portas – Aberturas que dão passagem franca a um homem de um
compartimento para outro, em um mesmo pavimento. Portas são também as abas de
madeira ou de metal que giram sobre gonzos ou se movem entre corrediças, servindo
para fechar essas aberturas.
Portas estanques – Portas de fechamento estanque, que estabelecem ou
interceptam as comunicações por meio das anteparas estanques.
Proa (Figura 183) – É a extremidade anterior do navio no sentido de sua
marcha normal. Quase sempre tem a forma exterior adequada para mais facilmente
fender o mar.
Quilha (Figura 180) – Peça disposta em todo o comprimento do casco no
plano diametral e na parte mais baixa do navio. Constitui a “espinha dorsal” e é a parte
mais importante do navio, qualquer que seja o seu tipo; nas docagens e nos encalhes,
por exemplo, é a quilha que suporta os maiores esforços.
Quina (Figura 180) – Qualquer mudança brusca de direção na superfície
externa do casco, em um chapeamento, em uma antepara, em uma caverna ou em
outra peça qualquer da estrutura.
Roda de proa ou simplesmente roda (Figura 180) – Peça robusta que, em
prolongamento da quilha, na direção vertical ou quase vertical, forma o extremo do
navio a vante. Faz-se nela um rebaixo chamado alefriz, no qual é cravado o topo do
chapeamento exterior. Nos navios de madeira, há também alefriz da quilha, para
fixação das tábuas do resbordo.
Sanefas – Cortinas de lona ou de brim que se amarram em todo o
comprimento no vergueiro do toldo para resguardar o convés do sol, chuva ou vento,
quando o navio está no porto.
Superestrutura (Figura 184) – Construção feita sobre o convés principal,
estendendo-se ou não de um a outro bordo e cuja cobertura é, em geral, ainda um
convés.
Trawler - trawl.ern 1 – o que pesca com rede de arrasto. 2 traineira.
Tripulante - todo amador ou profissional que exerce funções, embarcado, na
operação da embarcação.
Verdugo (Figura 180) – Peça reforçada, posta na cinta de alguns navios
pequenos, como os rebocadores, ou em embarcações pequenas, para proteger o
costado durante as manobras de atracação.
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Vigias (Figura 184) – Abertura no costado ou na antepara de uma
superestrutura, de forma circular, para dar luz e ventilação a um compartimento. As
vigias são guarnecidas de gola de metal na qual se fixam suas tampas.

