EMERGO

Esse espaço flutuante
adicional espaço é usado para
estacionamento em níveis
e combina esportes, lazer e
paisagens verdes. As várias
funções reforçarão umas às outras
e formarão uma unidade única.

Água e paisagem urbana mantêm a cidade
saudável e vital. Atualmente, a água é usada na
maioria das vezes para transporte e lazer, mas
raramente para empreendimentos flutuantes.
As Emergo Islands® são uma nova solução,
empolgante e sustentável, para se obter
estacionamento, esportes/lazer e áreas verdes
urbanas como um empreendimento urbano
lucrativo na água.
UM ESPAÇO ESTÁVEL
BASE EFICIENTE

Uma ilha flutuante consiste de um piso leve circular,
que estabiliza a ilha e permite o uso eficiente do
espaço. As bordas externas do círculo são usadas
para estacionamento. No centro do círculo, podem ser
implementadas outras funções, como um campo para
a prática de esportes, ringue de patinação no gelo,
piscina ou teatro ao ar livre.

GRANDE CAPACIDADE DE
ESTACIONAMENTO, COM UM
TETO VERDE

O piso flutuante oferece espaço para cerca de 600 vagas
de estacionamento. O anel externo pode ser composto
por no máximo três andares leves, que podem expandir
o número de vagas de estacionamento em 600 por
andar. O teto do anel externo oferece a possibilidade
de um espaço verde urbano.

EXPANSÍVEL, MÓVEL
E MULTIFUNCIONAL

As Emergo Islands® podem ser fornecidas por andares
e podem facilmente ser ampliadas, com o aumento das
exigências de estacionamento. Cada ilha é única e pode
ser realocada em caso de maior necessidade da ilha em
um local diferente da cidade. É possível a reutilização da
ilha para outros fins, ao invés de estacionamento.

A Emergo busca desenvolver-se com foco
no equilíbrio: um equilíbrio econômico e
sustentável, lado a lado com os aspectos
técnicos e sociais desse empreendimento
urbano flutuante. Tanto o governo quanto a
iniciativa privada e/ou combinações de ambos
podem atuar como clientes ou proprietários.
A "ABORDAGEM
HOLANDESA"
ASPECTOS ECONÔMICOS
- preparado para o futuro
- manutenção do valor
- independente da localização
- uma forma simples de expandir a terra disponível
em locais caros
- boa relação custo/benefício e lucrativo

TECNOLOGIA
Uma Emergo Island®:
- é ultraleve
- possibilita a expansão em estágios
- possibilita sua reutilização
- é adaptável e portátil
- é inovadora

AMBIENTE SOCIAL
Uma Emergo Island®:
- fortalece a economia local
- c ontribui para aumentar os espaços verdes e
vitalizar a cidade
- acrescenta instalações de lazer e esportes
- resolve problemas de estacionamento
- d eixa a infraestrutura existente intocada, é limpa e
eficiente, e não causa nenhum transtorno

SUSTENTABILIDADE DO MAIS
ALTO NÍVEL

Para a Emergo, sustentabilidade
significa lidar da forma mais eficiente
e inteligente possível com os recursos
disponíveis. Para projetar soluções
flutuantes que são ecologicamente
responsáveis.

RECICLAGEM EFICIENTE,
REPETIDAMENTE

Inerente a nosso pensamento de longo prazo é a
abordagem de ciclo de vida. Em vez de descartar as
matérias-primas na primeira implementação na ilha,
acreditamos no pensamento circular e na reutilização
dos materiais várias vezes. A aplicação dos materiais
foi intencionalmente projetada e escolhida tendo em
vista uma vida útil quase infinita das matérias-primas.

AUTOSSUFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Por meio do uso de várias fontes de energia renovável,
a ilha é completamente autossuficiente em sua
utilização de energia. O estacionamento no teto é
uma excelente contribuição para a cidade vital e é
importante para as pessoas, plantas e animais.

REALOCÁVEL E VERSÁTIL

Ela é única e é possível to realocar a ilha se houver
maior necessidade da ilha em um local diferente na
cidade. É fácil reutilizar a ilha para outros fins ao invés
de estacionamento.

Devido à rápida alteração das
circunstâncias econômicas e comerciais, as
áreas de portos estão mudando. Os portos
do século XIX estão se tornando pequenos
demais, mas como estão situados nas
proximidades das áreas urbanas, têm muito
potencial. São necessários novos impulsos
quando os investimentos são arriscados.

CUSTO MÉDIO TOTAL POR VAGA DE ESTACIONAMENTO NA GARAGEM EM EUROS

As orlas das cidades estão sofrendo muita pressão,
e é problemático organizar os estacionamentos. As
Emergo Islands® oferecem a solução. São um conceito
flexível. Dependendo da situação e das demandas,
podem ter tamanhos, formatos e programas diferentes.
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As ilhas podem ser fornecidas no formato redondo
ou oval.
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A necessidade de estacionamento define o tamanho da
ilha, variando de 350 a 2.000 vagas de estacionamento.
A menor ilha oferece aproximadamente 350 vagas de
estacionamento e consiste de apenas um piso flutuante
com um diâmetro de cerca de 70 metros. A maior ilha
consiste de um piso flutuante com um diâmetro de
200 metros e três andares para aproximadamente
2.000 vagas de estacionamento.
É possível acrescentar um programa adicional no
centro ou no teto para acomodar novas utilizações. Em
uma fase posterior, é possível acrescentar até mesmo
atividades públicas ou comerciais.
O acesso de entrada e saída da ilha pode ser organizado
para fortalecer atividades emergentes. Elementos
existentes e característicos, como piers, pontes e
molhes, podem ser usados para conectar as ilhas à orla.

20000
10000
0
SUBTERRÂNEO

NÍVEL 0 / 540 VAGAS

NÍVEL 1 / 670 VAGAS

TETO / 670 VAGAS

ACIMA DO SOLO

SEÇÃO PARQUE FLUTUANTE

TERRA RECUPERADA
ACIMA DO SOLO

ILHA FLUTUANTE
COM PARQUE (EMERGO)

A Emergo B.V. é uma empresa privada independente, com
uma sólido participação acionária e estrutura de governança.
A Emergo Islands® é uma das atividades da empresa.
Os fundadores e sócios da Emergo Islands® são a KCAP
Architects&Planners, a Royal Haskoning DHV e a Emergo B.V.
A KCAP Architects&Planners é uma firma holandesa de
design de operações internacionais, especializada em
arquitetura e urbanismo.
A Royal Haskoning DHV é uma empresa independente
de engenharia e consultoria em gestão de projetos com
presença mundial.
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