PRINCIPAIS DRIVERS DO PROJETO KUARADÉ

UM PROJETO EXCEPCIONAL NO N ORDESTE DE BRASIL
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01 | SITUAÇÃO

Fase de licenciamento com todos os estudos técnicos que possibilitam sua
viabilidade. Ainda é possível realizar modificações no Master Plan.

02 | LOCALIZAÇÃO

Está no ponto mais próximo da Europa em relação aos tradicionais destinos
turísticos da América Central e América do Sul.

03 | INFRAESTRUTURAS DISPONÍVEIS

Conta com um Aeroporto Internacional a 20 quilômetros do terreno e bons
acessos rodoviários.

04 | MORFOLOGÍA DO TERRENO

As características únicas do terreno e o subsolo garantem a viabilidade do projeto
urbano e esportivo.

05 | CLIMA

Mais de 300 dias de sol por ano com temperaturas superiores aos 21ºC, além das
condições climáticas ideais para a prática de esportes aquáticos.

06 | ENTORNO

Conta com quatro parques naturais e numerosos lugares turísticos ao seu redor.

07 | VALORAÇÃO

Valoração atrativa.
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01 | SITUAÇÃO DO PROJETO KUARADÉ

PROJETADO PELOS MELHORES ESPECIALISTAS
O Master Plan Preliminar foi desenvolvido por De Fournier Developers,
considerada una das mais importantes empresas de arquitetura e urbanismo do
Brasil e que possui relevante experiência internacional. Sua área de atuação se
estende também à coordenação de licenciamentos, incluindo licenciamentos
ambientais, planejamento e desenvolvimento de projetos.
O Master Plan Preliminar contempla a criação de distintas unidades residenciais:
Unifamiliar, Town House, Multifamiliar Horizontal e Multifamiliar Vertical, totalizando
cerca de 1.500 unidades. Além disso, estão reservados grandes espaços para a
comercialização de três hotéis e uma área comercial com foco nos residentes e
visitantes do complexo. As vias de acesso possibilitam a comunicação de todas
as unidades entre si, facilitando o deslocamento. Também possui duas entradas
exteriores, uma para residentes e outra para a zona onde se concentram os hotéis
e a área comercial.
Predominam as áreas verdes e esportivas. Entre elas se destaca o Campo de
Golfe, desenhado por Nicklaus Design, uma das melhores empresas de desenho
de campos de golfe do mundo. Conta com mais de 400 campos realizados, dos
quais ao menos 62 foram incluídos em vários rankings TOP 100. Este seria o
primeiro campo de golfe desenhado pela empresa Nicklaus no Brasil.

Conforme mencionado, o projeto se encontra em fase de Licenciamento.
Acreditamos que é uma fase vital porque o Master Plan ainda aceita modificações
para adaptar-se melhor às condições do mercado. Também permite adequar as
áreas destinadas a comercialização, como as hoteleiras, às necessidades do
cliente final que vai desenvolver a atividade.
Para a elaboração do Master Plan Preliminar foram levados em consideração
todos os estudos técnicos que garantem a viabilidade do projeto e a
ausência de restrições meio ambientais de peso. Todas estas premissas
garantem um licenciamento tranquilo quando se consolide o Master Plan Final.
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02 | LOCALIZACÃO GEOGRÁFICA DO KUARADÉ

LOCALIZACÃO ESTRATÉGICA
O terreno se encontra em uma situação geográfica privilegiada. Como se pode
observar na figura à direita, o terreno está localizado na região mais oriental da
América do Sul, no Brasil, especificamente no Estado do Piauí. Na figura há um
círculo com um ponto médio localizado em Madri e um raio que mostra a
distância que separa essa cidade de Parnaíba. Deste modo, é possível observar
que essa é a distância em linha reta mais próxima da Europa e que existe uma
grande diferença em relação a outros lugares turísticos de grande êxito entre os
europeus, como os inumeráveis destinos da América Central, Ilhas do Caribe,
assim como qualquer outro lugar da América do Sul.
Na figura abaixo se destacam alguns pontos internacionais com muito tráfego
aéreo e onde geralmente muitas companhias aéreas fazem conexões para voos
transoceânicos. A intenção é medir sua distância até a cidade de Parnaíba em
linha reta e, assim, visualizar a privilegiada localização geográfica do aeroporto
de Parnaíba. Na tabela inferior é possível observar estes dados.
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03 | INFRAESTRUTURAS DISPONÍVEIS

KUARADÉ CONTA COM UM AEROPORTO INTERNACIONAL A 20 KM ENTRE OUTRAS INFRAESTRUTURAS
AVIÃO | Aeroporto Internacional de Parnaíba a cerca de 20 Km do terreno.
Atualmente conta com uma pista de 2,1 Km e posto de abastecimento de
combustível. Neste aeroporto, o combustível recebe incentivos resultando na
diminuição de impostos diretos. Hoje, a pista está sendo ampliada para 2,5 Km,
além da melhoria do Terminal de Passageiros. A conclusão das obras está
prevista para junho de 2009. Já foram realizados voos desde Milão e existem
acordos com distintas companhias aéreas.
CARRO | Acesso direto ao terreno desde a PI-116. O Governo do Estado está
melhorando a malha viária do litoral. Os fundos públicos já foram designados e a
primeira fase inclui a implementação de uma via perimetral ao terreno, o que
garante dois acessos. A estação de ônibus de longa distancia se encontra a cerca
de 7 Km do terreno.
NAVIO | Porto de Luis Correia a aproximadamente 7 Km do terreno. Atualmente
em desuso. Foram designados fundos para a sua reabilitação. Devido ao seu
escasso calado, provavelmente se converterá em um porto esportivo.

TREM | A recuperação do tramo Luis Correia – Teresina (capital do Estado do
Piauí) está em fase de discussão parlamentar. Atualmente, a linha chamada
“Transnordestina”, que une as principais cidades da região, está em obras.
COMUNICACÕES | Ampla cobertura. Redes GSM, GPRS e 3G.
SAÚDE | Hospitais em Luis Correia e Parnaíba e centros de atenção especializada
(odontológica e cardiovascular).
REDE ELÉTRICA | A fiação elétrica chega até a entrada do terreno. Potenciação
no Estado das energias eólica e hidroelétrica. Recentemente, foi inaugurado um
parque eólico com capacidade para 18 Mw a cerca de 30 Km do terreno.
ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO | Foram destinados fundos públicos para a
extensão das redes de abastecimento de água e saneamento básico de Parnaíba a
Luis Correia. Mesmo assim, foi constituído um Consórcio entre os municípios do
litoral do Piauí para a gestão conjunta dos resíduos sólidos.
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04 | MORFOLOGÍA DO TERRENO

AVALIZADO DO PONTO DE VISTA TÉCNICO
O terreno tem uma superfície total de 186 hectares e perímetro de 6.450 metros,
dos quais mais de 2 mil são de praia. Sua superfície é, em sua maioria, plana com
exceção do extremo noroeste, onde se concentram algumas dunas petrificadas.
O ponto mais alto está a 18 metros acima do nível do mar.
Antes de começar a elaboração do Master Plan Preliminar foram realizados vários
estudos técnicos. Entre eles podemos citar os de altimetria, de compactação e
.
composição do solo, análise de restrições
N
ambientais, fauna, flora, etc. Estes estudos
W
E
S
garantem a viabilidade do projeto, já que o
terreno reúne boas condições para a
cimentação de estruturas urbanas, além
de uma série de características detalhadas
no Master Plan para uma perfeita
adequação do projeto na sua localização e
entorno.

Entre os estudos previamente mencionados é importante destacar para a análise
do subsolo, a Eletrorresistência e VLF (Very Low Frequency). Estes estudos
concluem que o terreno possui condições hidrogeológicas que permitem o
abastecimento sustentável da demanda de água do projeto. Existem dois grandes
.aquíferos debaixo do terreno. É
recomendado que o aquífero
mais superficial, o Paleodunas,
por ser mais vulnerável a
filtração de águas superficiais,
se destine a irrigação e outras
atividades alheias ao consumo
humano. O segundo, o Aquífero
Barreiras,
é
absolutamente
impermeável e reúne todas as
condições exigidas pela OMS
no que se refere ao consumo de
água.
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EXTRAORDINÁRIAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MÉDIAS DAS TEMPERATURAS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS
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05 | CLIMA DA REGIÃO

O litoral do Piauí é uma região com extraordinárias condições climáticas, com mais
de 300 dias de sol por ano e temperaturas acima dos 21º C.
Na região do terreno sopram ventos que vêm desde o mar ao interior, em direção
SE. O vento constante durante todo o ano tem vários efeitos: faz com que nos
meses mais quentes do ano a sensação térmica seja mais agradável; converte a
região em um paraíso para os esportes aquáticos e evita a presença de insetos. A
velocidade média do vento anual é de 2,2 metros por segundo.
A época de chuvas compreende os meses de março, abril e maio, mas ao
contrário de outras regiões com o mesmo tipo de clima, estas chuvas costumam
ser de intensidade moderada, de curta duração e com distribuição espacial
muito irregular.
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RODEADO DE PONTOS TURÍSTICOS

06 | O ENTORNO DO TERRENO

4

KUARADÉ está localizado em uma região de excepcional beleza natural, a 30 Km
do Delta do Rio Parnaíba, o único delta aberto ao mar da América e o segundo
maior do mundo, com uma extensão de 2.700 Km2, equivalente a 45 vezes o
tamanho da ilha de Manhattan. No total, contabilizamos nos seus arredores
quatro parques naturais e inumeráveis lugares turísticos, alguns dos quais se
encontram no mapa à direita.
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Delta do Parnaíba
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Sete Cidades

3

Jericoacoara

4

Lençóis Maranhenses

5

Serra da Capivara

6

Morro do Gritador – Pedro II

7

Cachoeira do Urubú

8

Lagoa do Buriti

9

Serra das Confusões

10

Pedra do Castelo

11

Lagoa do Portinho

12

Praia da Pedra do Sal

13

Poços Jorrantes

14

Coqueiro – Kite Surf
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Além de Parnaíba, cidade vizinha, e Luis Correia, município no qual se encontra o
projeto, estão incluídas na “Rota das Emoções” os principais destinos turísticos
dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Estas regiões estão sendo divulgadas
em distintas campanhas de publicidade em todos os meios de comunicação.
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DELTA DO PARNAÍBA

LENÇÓIS MARANHENSES

MORRO DO GRITADOR – PEDRO II

MIGRAÇÃO DAS AVES NO DELTA

JERICOACOARA

SETE CIDADES

LAGOA DO PORTINHO

SERRA DA CAPIVARA

SERRA DAS CONFUSÕES

PIRACURUCA

PARNAÍBA

CACHOEIRA DO URUBÚ

FESTAS TRADICIONAIS

PEDRA DO CASTELO

PRAIA DO COQUEIRO – KITE-SURF

BUGGIES PELAS DUNAS
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