
M O B I L I D A D E

U S O  D O  S O L O

Ferrovia conecta 11 cidades  
e atualmente transporta 
minério. Não há vias de 
relação entre as cidades. O 
uso da BR para desloca-
mento turístico conflita com 
o uso de transporte de 
cargas. A localização da 
rodoviária não permite uma 
boa relação regional. 
Inexistência de transporte 
entre cidade satélite devido 
a ausência de vias.

Região com diversos núcleos 
urbanos (cidades satélite) 
dependentes de uma cidade 
central. Urbanização dispersa 
com valores culturais 
diferenciados a cada cidade, 
sendo pouco explorados. Os 
usos se concentram em 
apenas uma cidade, 
desenvolvendo trabalho no 
grande centro e desconsid-
erando uma relação 
regional. As cidades satélites 
não possuem uma 
independência financeira. Os 
efeitos negativos dos 
equipamentos e da 
população desenvolvem 
uma cultura urbana 
fragmentada.   
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REGIONAL

Conectar ou isolar? 
Dividir usos ou concentrar equipamentos?
Desenvolver um transporte regional ou 
resolver problemas internos? 
Usos regionais ou locais? 
Crescer junto ou individualmente?

DESENVOLVENDO O
CENTRO HISTÓRICO DA 
CIDADE DE IÇARA EM 
UM JOGO DE ESCALAS
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CRIANDO CIDADES A CIDADE

RECORTEM O B I L I D A D E

U S O  D O  S O L O

P A I S A G E M

E S P A Ç O  P Ú B L I C O

E Q U I P A M E N T O S

Modo de deslocamento das pessoas 
dentro do urbano. Busca atender todas as 
escalas, compreendendo a relação delas 
com as demais células de projeto, relacio-
nando com uma solução de transporte 
público, encarando o transporte em 
massa e peatonal como principal conceito 
de mobilidade do projeto 

Um processo continuo que se modifica ao 
longo do tempo para atender as 
condições de planificação urbana. 
Responde: como ocupar e o que 
construir. A Buscar é criar através do uso e 
ocupação uma cidade mais legível, 
descobrir os pontos principais para relacio-
nar com as demais células. 

Tem como objetivo ser  flexível através do 
uso para atender ao maior numero de 
pessoas de forma adequada, podendo 
assim estar conectado com o transporte e 
a uma legibilidade do espaço a proporcio-
nar uma relação com o espaço de forma 
harmônica.

Sem duvida um lugar com a carga 
conceitual muito diversa, um espaço no 
espaço que leva o código da cultura 
urbana de cada cidade, portanto a busca 
por diversificar e renovar este espaço é 
primordial, elevar as condições culturais e 
a relação da cidadania. Entendendo como 
a relação direta de todas as células 

Um conjunto de elementos que vemos 
num determinado ambiente, seja 
construído ou natural, no qual cria-se 
uma relação com o usuário desenvolv-
endo uma satisfação mental devido a 
vivencia do lugar e de sua morfologia 
espacial, deve-se desenvolver sempre 
uma ambiência que satisfaça o homem 
eleve sua consciência mental e espiritual e 
criar um senário único, e inesquecível.

FORMULAÇÃO 
DE ALTERNATIVAS

OBJETIVO

PROPOSTA FINAL

CONCEITO

Produto do TC I, tem 
como objetivo 
determinar todos os 
dados que serão 
usadas ao decorrer 
da compreenção do 
projeto (banco de 
dados regionais e 
cidade ineficientes, 
usando então 
padrões analíticos).

Opinião, ideia, juízo (que se faz de alguém ou de alguma coisa), dito 
engenhoso, expressão sintética. Muitas são as definições na convenção da 
palavra. Mas o que expressa o conceito criado para um projeto, é a capaci-
dade de criar uma condição que reuni diversos vetores do conhecimento 
relacionadas as analises, problemáticas, e objetivos do projeto, criando 
uma resposta do arquiteto para o projeto, ou seja é a ideologia da 
construção do ser ao longo do tempo. analíticos).

A busca por um relação das variáveis que seguem aludindo 
tentativas de soluções globais. Estas variáveis decorrem em 
toda a busca por possibilidades impostas por diretrizes e 
objetivos, elaborando diversas alternativas de formas 
diagramáticas, podendo escolher a que melhor responde as 
condições e assim desenvolver o projeto.

Processo de 
relacionar múltiplas 
informações para 
obter variáveis acerca 
de um determinado 
problema, ter um 
conhecimento de 
todas as variáveis das 
informações e uma 
leitura geral.

Os problemas devem 
incluir-se na fase 
analítica, uma serie de 
deficiências do lugar, 
podendo caracterizar, 
entre material ou 
imaterial. Ao detectar 
os problemas gera 
uma proposição na 
tentativa de resolvê-
los 

São a intenções que 
o projeto poderá ter 
para a solução dos 
problemas e a busca 
por um conceito 
dotado das 
características de 
escolha 
do arquiteto tendo 
ainda 
caráter subjetivo.

PROBLEMAANÁLISEINFORMAÇÃO

 “Assim veremos o espaço urbano, tanto como 
produto social quanto físico – forma e atividade, 
como significado e razão social”.
Ferdinando de Moura Rodrigues, 2005.
 
 As cidades passam por mudanças radicais ao 
longo do tempo e pensar regionalmente é uma 
solução sustentável para o futuro das cidades, 
pensar nos meios de mobilidade é conectar a 
cidade com o mundo, restaurar sua história é 
estabelecer uma cultura urbana e revitalizar a 
paisagem urbana é deixar de coexistir.  

O trabalho pretende romper com a concepção de 
alguns modelos urbanos, pensando a cidade 
partir de visões limitadas, a possibilidade é 
explorar os recursos de seu interior pensando na 
possibilidade da conexão com seu exterior.

O projeto busca o desenvolvimento 
urbanístico da cidade de içara, 
partindo de um processo analítico em 
diversas escalas, vinculadas com a 
ferrovia dona Tereza Cristina, assim 
reconstruindo uma proposta conec-
tiva entre as diferentes escalas, cri-
ando a possibilidade da construção de 
uma zona especial no centro histórico 
da cidade de cidade de içara, a qual 
absorve todos os recursos favoráveis 
para um crescimento sustentável 
dinâmico e cultural. 

 IÇARA nasce com uma estação 
em meados da década de 20. Atual-
mente uma cidade com seus 45mil 
habitantes. Por sua posição privile-
giada a cidade está entre Balneário 
Rincão e Criciúma, conectada pela 
SC 445.  Cortada pela linha ferro 
Dona Tereza Cristina, a cidade cresce 
comodamente em relação aos 
grandes centros. Seu ponto de 
trabalho em Criciúma faz com que a 
cidade seja um bom lugar para 
morar, enquanto os equipamentos e 
a vida urbana se desenvolve em 
Criciúma. Uma cidade que cresce em 
uma alta proporção anual. Mesmo 
com um crescimento de tal propor-
ção a cidade não acumula grandes 
desníveis econômicos, como 
podemos notar passeando pela 
cidade, ela ainda guarda um ar pito-
resco de bairro, com algumas edifi-
cações que nascem em lugares ines-
perados de um “fenômeno de 
expansão vicinal” de Criciúma para 
Içara, pode-se notar nitidamente 
esta pressão tanto na mobilidade 
quanto no território construído. 
Incrivelmente Içara, como outras 
cidades dentro das redondezas de 
criciúma guarda uma identidade 
peculiar que esta sendo perdida 
junto a globalização e a hipermoder-
nidade, que acaba criando uma des-
fragmentação nos valores que exis-
tiam no território. Então,  poderia ser 
este o grande incentivador do cresci-
mento cultural individual, e uma 
coletividade econômica que desen-
volve as cidades como um complexo 
geral. 
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O PROJETO

 A conexão principal da região é a relação de diversos usos regionais através da linha 
férrea, em um corredor de 164km, hoje usado para transporte de minério. A mobilidade 
regional se da através de um sistema linear que conecta as cidades satélites das cidades 
principais, por rodovias estaduais (SC), ocasionando um sobrecarregamento na cidades 
principais de usos transportes. A relação de transporte público apresenta uma resolução 
demasiada ineficiente devido a localização da rodoviária implantada nas cidades princi-
pais. Desta forma as cidades satélites dependem do deslocamento para as cidades prin-
cipais para assim conectar-se entre elas ou até mesmo sairem da região. As relações de 
uso do solo, equipamentos, de grande porte, não estão voltados ao transporte público 
que atende a região, causando uma enorme dificuldade na busca por uma cidade 
sustentável.

 Atualmente pode-se ver a caraterística comercial predominante na parte sul do trilho, 
é neste ponto que a cidade começa seu crescimento urbano, só mais tarde irá existir 
uma área norte do trilho que atualmente mostra essa história. O comercio fomenta uma 
marcos rovares que não existe na área norte do trilho, a rua vitória, atua como relação 
de mobilidade urbana, a SC 445 define um perfil de relação direta dos automóveis que 
entra para chegar em criciúma, e a avenia Procópio lima segue linearmente com a trilho, 
entre desta avenida. A relação do transporte público não difere uma força na evolução 
comercial do centro, o principal conceito deste transporte é levar as pessoas para 
criciúma. Um lugar com poucas intenções culturais, os equipamentos são de pouco uso 
a o centro carece de um comercio mais.

 Esta área é foi a chegada dos imigrantes. Uma área relacionada com a linha férrea e 
abrigando algumas edificações patrimoniais da cidade. Uma área altamente potencial, a 
qual poderá ser palco de um grande espaço público que abriga uma serie de equipa-
mentos. Depois de muitas analises foi pensado em uma área para trabalhar um grande 
parque em Içara que poderia ser relacionado com as outras áreas de preservação ambi-
ental. Estas áreas são destinadas como zona de expansão. Devido essa implementação 
do município o seu centro histórico deverá ser restaurado. Esta área é o espaço que 
poderá abranger recursos regionais e uma qualificação municipal. O espaço conta com 
23ha.  É um grande potencial para criação de uma ZEICO zona especial de interesse 
coletivo.

 O município de Içara se desenvolve de forma radial do seu centro para fora. Algumas 
ruas intensificam este crescimento, como a SC 445, a linha férrea e a rua vitória, e a BR 
101 que abriga 3 bairros com uma média de 10mil hab. e está a uma distância de 5km 
do centro. Um outro potencializador do crescimento urbano é Criciúma que mantem 
uma forte conexão com alguns bairros de Içara. O bairro Presidente Vargas é o principal 
desta relação, nascendo e desenvolvendo-se na conurbação com Criciúma. Esta pressão 
é tal que a cidade corre o risco de conurbação total, com o território de Criciúma. Seu 
centro está a 5km da borda do município e desenvolve-se um eixo de crescimento neste 
vetor.  

A CIDADE
“Um  emaranhado de variáveis materiais e imateriais, descrita por funções, modificada 
constantemente pela massa e reordenada por uma transformação de outras variáveis 
temporais. Ou seja um ciclo em meio ao tempo.” Tales Rocha TC I pag 48.  

 Acredito que a cidade contemporânea nasce e  se desenvolve através de uma 
modificação espontânea. São muitas as variáveis que podem desenvolver uma modifi-
cação no contexto urbano, o que poderíamos dizer que muitos dos pensamentos feitos 
pelos urbanistas poderiam ser meras atribuições teóricas. Também acredito que todo 
trabalho feito poderia ser uma mera realidade hipotética da compreenção do espaço, 
como também na modificação do mesmo e do novo pensamento que este espaço 
teria. 
 Portanto, falar de urbanismo nos requer uma abstração de algumas condições 
e a busca por um entendimento mínimo, para propor uma tentativa de enriquecer o 
espaço, no intuito de imaginar uma nova realidade, idealizada por nosso pensamento. 
Este mundo hipotético, com uma explicação dissolvida em meio ao tempo e suas reali-
dades, poderia estar atribuído ao pensamento da arte expontânea das cidades. Nada 
melhor comparável do que com a arte de Pollok, a descrição pura da arte expontânea. 
 Dessa forma materializa-se a cidade. E o que tentam os planos de densenvolvi-
mentos atuais criar no nosso pais dentro desse contexto?  Buscam a ordenação pura e 
linear das relações morfológicas da paisagem, descrevem um contexto rígido, dissocia-
tivo as condições financeiras da massa, buscam ordenação em massa para criar uma 
sistematização do espaço de forma totalizadora. Poderia ser por pressão ou até mesmo 
condições politicamente urbanas. Poderíamos dizer que este pensamento está alta-
mente relacionado com a arte  de Mondrian, para criar uma solução conceitual em meio 
as atribuições existentes no estudo urbano?
 A partir do questionamento simples destes pensamentos, cria-se uma relação 
em conjunto com a idéia de caos e ordem, universo e detalhe. Urban Universe. Este 
conceito indaga a criação de um pensamento, para que no qual se possa entender o 
modelo de projeto, seja ele a mundo, continente, país, estado, região, cidade ou edifí-
cio. A tentativa de criar uma visão que possa passar por diversas modificações e esca-
las, entender uma dada realidade, buscar soluções plausíveis ou modificações para esta 
realidade, na qual intensifique o pensamento, o corpo e o espírito humano e logo pro-
duzir a partir desta visão. 

SENTIR
 
 Uma busca na qual o 
homem/arquiteto vivencia as 
modificações humanas, sente 
o universo pulsar, os ques-
tionamentos criados a partir 
de múltiplos pensamentos 
humanos, a vivência da 
cidade, o engrandecimento do 
ser e da busca por uma 
intelectualidade para viver no 
mundo contemporâneo, faz 
com que o sentimento do 
espaço em que o rodeia, seja 
ele qual for, seja um espaço 
tátil. Aqui, onde tudo que se 
vive e como se vive se sente. 
Portanto, o arquiteto, como 
pessoa, também vive o espaço 
que ele mesmo cria. Refletir a 
partir de um sentimento criado 
por si mesmo, é também algo 
vivido pelo arquiteto. 
 Nesta condição o senti-
mento é uma das primeiras 
âncoras do pensamento ao 
criar a compreensão da futura 
proposta. Sentir o espaço e 
entender a partir de sua reali-
dade, buscando em si mesmo 
todas as modificações e 
proporções que possa tomar 

UMA CIDADE MULTIFUNCIONAL: TEAM 10 
Aqui se inicia uma busca por uma cidade multifuncional onde a 
vitalidade dos centros relacionada com lazer, moradia e trabalho 

ganham um panrama muito mais dinâmico

UMA CIDADE QUE SABE ONDE OCUPAR: REM KOOL-
HAS

UMA CIDADE COMPACTA: RICHAD ROGENS
E seu modo de locomoção, dentro desta descrição podemos 
estabelecer cidades que condicionem  uma apropriação racional 
dos meios de crescimentos da cidade e estabelça uma formu-
lação dos recusos da cidade e de certa maneira uma relação 

com o espaço público na vitalidade do mesmo. 

RENOVA SEU ESPAÇO: RICHAD ROGENS

CULTURA URBANA: JANE JACOBS
Uma notável preocupação do equilíbrio para as cidades. Este 
equilíbrio refere-se a uma tentativa da busca de uma cidade 
tradicional, uma cidade viva e que tem suas atividades por 

apropriação do espaço aconteça inter-relacionando as 
pessoas com o espaço  

UM SENTIMENTO ENTENDIDO A PONTO DE 
REACIONAR.

COMO UM SER, O ARQUITETO ATUA NAQUILO 
QUE ACREDITAMOS QUE IRÁ MODIFICAR A 

VIDA DOS DEMAIS, NO CORPO E ESPÍRITO, A 
PONTO DE CRIAR ALGO NO QUAL CREMOS 

QUE SERIA UM NOVO UNIVERSO. 

OTEMPO interage no espaço, 
o homem muda criando novos sentimentos 

para aquele espaço, o arquiteto entende as 

modificações do homem a partir de seu sentimento, 

e atua para que o homem possa voltar 

a sentir o espaço!

este espaço na vivência 
humana. Um significado, uma 
forma e uma compreensão, 
define a primeira etapa 

ENTENDER
 
 A criação do ser dentro de 
um mundo alambicado e um 
mundo pulsante, faz com que 
existam em meio a busca 
intelectual os questionamen-
tos da vida, seja ela sua 
própria vida ou seja ela das 
demais pessoas. Dentro dessa 
condição, o ser busca 
entender o porque do senti-
mento espacial na qual vive, 
busca entender porque deve 
fazer ou não determinadas 
atitudes, tomar determinadas 
escolhas, algo que precede a 
AÇÃO e que se questiona a 
partir de um sentimento. E 
dentro desse contexto o 
mesmo ser/arquiteto propõe-
se a entender as relações do 
espaço que serão usadas pelos 
demais, quais os questiona-
mentos desses seres e para 
onde estão buscando as 
respostas, e apartir daÍ, 
propõe a possível resposta do 

que sente. Agregar os valores 
humanos, os valores construí-
dos e as condições necessárias 
para prever um espaço 
mutável a partir de uma 
porção contida dentro do que 
se sente, e a partir deste 
ponto saber onde atuar e até 
onde a atuação será afetada, 
até onde esta porção contro-
lável irá chegar, e até quando 
poderá ir dentro desta con-
temporaneidade.

ATUAR
 
 Então, o ser se cria como 
um todo e depois de sentir sua 
vida e entender como poderá 
seguir, segue. Faz o que 
acredita que lhe foi dado 
como presente divino. O poder 
de atuar naquilo que crê ser o 
correto, e com isso obtém o 
que acredita que lhe fará 
crescer, Logicamente esta é 
uma proporção que se con-
segue através de muita 
reflexão, para que esta ação 
não se desvaneça na imen-
sidão do pensamento. É uma 
atitude de caráter único.

URBAN
UNIVERSE

ECONÔMICA 

Promover a articulação intermunicipal dos 
recursos comerciais. Buscar por meio de uma 
conduta simples manter a articulação 
econômica comercias de cada município sem 
haver competitividade dos recursos, mantendo 
uma boa mobilidade.

Estabelecer setores bem definidos de uso do 
solo. De forma a contribuir com o crescimento 
sustentável da cidade como um todo em todos 
os usos e equipamentos, na busca de não se 
tornar setorizada mais renovável ao longo do 
tempo. 
 
Desenvolver outras atividades que intensi-
fiquem o crescimento  Buscar recursos munici-
pais visando uma adaptação de cada município 
na busca por sua cultura e aprimorando 
sistematicamente as relações culturais do 
município criando uma economia voltada para 
seu próprio produto cultural.

Consolidar um perfil comercial no centro da 
cidade. Definir um independência regional tendo 
como objetivo criar um centro que atenda sua 
população de forma que esta não utilize 
totalmente outras cidades, garantido essa 
proposta com uma articulação com o sistema de 
transporte. 
  
AMBIENTAL 
 
Incorporar o conceito de sustentabilidade dos 
recursos naturais. A busca pela sustentabili-
dade ambiental e qualificando seus recursos 
naturais, vegetação, hídricos e topográficos 
para criar uma cidade que não agride seu 
meio ambiente durante o processo de cresci-
mento. E sim criar uma adaptação da cidade 
dentro dos padrões naturais que o lugar 
permite. 

Desenvolver uma morfologia ambiente 

central. Criar uma identidade morfológica 
com recursos naturais estabelecendo uma 
integração ao longo das vias, e recuperar a 
vegetação nativa, dentro das quadras e 
espaço público. Desenvolvendo uma fauna 
rica em espécies.  

SÓCIO CULTURAL

Restaurar os valores culturais locais. 
Estabelecendo por meio do uso de equipa-
mentos, escolas a recuperação dos valores 
culturais dos imigrantes, e a criação de uma 
cultura urbana voltada a um novo panorama 
municipal. 

Promover a educação em todos os níveis de 
capacidade. Buscar um panorama educacional 
fundamental e superior, e técnico. Desenvol-
vendo uma relação com as faculdades region-
ais, de modo a criar um vinculo educacional 
voltado a articulação entre todos os níveis de 
capacitação.   

Promover o desenvolvimento de atividades 
culturais, desportivas, recreativas, valorizando 
os recursos locais. Desenvolver um sistema 
multifuncional buscando a pratica de diversas 
atividades dentro da cidade, relacionada com 
os parques urbanos e assim estabelecer uma 
vitalidade do espaço público e suas relações. 

TERRITORIAL
Estabelecer um plano 

Desenvolver um plano urbanístico que pense 
a cidade de forma total, respondendo as 
propostas regionais e criando valores munici-
pais, interagindo no espaço de forma local.

Ordenar o funcionamento do sistema de 
mobilidade e transporte urbano. Estabelecer 
uma boa conexão na mobilidade e de 
transporte pode ser a garantia de um boa 
relação dos usos propostos. o projeto requer 
uma linha de transporte público que contem-
ple toda a escala regional de forma primaria e 

de total abrangência no município. Buscando 
a conscientização de meios de transporte 
sustentáveis.

Propor vetores de crescimento do território 
municipal. Estabelecendo um vetor de 
crescimento territorial pretendendo prever 
uma cidade controlável dentro de um 
conceito compacto.
Buscar uma visão onde diversas atividades se 
complementam dentro desse vetor, principal-
mente a mobilidade urbana, equilibrando os 
usos com parques ao longo dessa expan-
sãodeliberando uma serie de atividades que 
crie a vitalidade do município. 

Estimulação do centro comercial. Estabelecer 
um modo que tenha uma rede comercial 
forte e atenta as especificidades locais, 
criando uma independência de municípios 
vizinhos. 

Restaurar o espaço público. Desenvolvendo 
uma forte conexão regional uma das 
atividade que poderia criar esta relação de 
forma favorável além dos equipamento é um 
grande espaço público que atenda a região 
tornando a cidade um marco não somente de 
passagem mas de permanência, com 
qualidade espacial comercial e cultural. 

DIRETRIZESCONCEITO

 Na leitura da realidade urbana da cidade entende-se, seus pontos principais da 
dinâmica regional relacionada com sua malha urbana interna interagindo principalmente 
com o sistema de formação regional e as linhas de mobilidade, ferrovia, SC 445, BR 101, 
e sua urbanização estratégica que nasce na junção do trilho com a SC445. A cultura 
urbana e as características atuais de içara, poderiam ser fruto de uma preção devido o 
município de criciúma, que transforma a realidade e apropria-se dessa localização para 
ocupar o espaço a seu benefício, criando uma verticalização no território, conflitando 
com o sistema de transporte público deficiente e isolado ocasionando um colapso na 
mobilidade interna nos usos, empobrecimento do espaço em geral, descaracterização 
das praças, empobrecimento do comercio, e por sua vez uma caracterizando uma 
cidade dormitório. 

ÁREA PREVISTA 
PARA PROJETO DE 
CRESCIMENTO URBANO

ZEICO

M O B I L I D A D E

U S O  D O  S O L O

P A I S A G E M

E S P A Ç O  P Ú B L I C O

E Q U I P A M E N T O S

Mobilidade dependente de 
Criciúma. Relações de 
hierarquia viária do município 
deficientes, corrompendo 
com o desenvolvimento.

Não existe um plano de 
desenvolvimento urbanís-
tico. Poderá se expandir 
demasiadamente e conflitar 
com a malha urbana de 
Criciúma, isolando alguns 
bairros que crescem em 
outros sentidos.

Poucos equipamentos para 
saúde, educação e lazer. 
Desenvolve-se poucos 
recursos dentro da totalidade 
da cidade.

Espaço público de baixa 
qualidade projetual e pouca 
quantidade. Não atende a 
toda população  e seu 
entorno imediato não 
beneficia os espaços e não 
possui um caráter didático 

Território com relevo, o 
cenário natural existente em 
Içara traz uma beleza 
proeminente, com uma 
massa de vegetação ampla 
visuais distantes em meio a 
natureza, e um perímetro 
urbano todavia controlável. 
Poderia desenvolver um 
perfil voltado a um 
desenvolvimento compacto 
para manter este cenário 
natural como um dos seus 
cartões postais.    

Porque crescer ??? 
Conturbação ou isolamento ???
Isolamento ou conexão ??
Estabilidade ou dependência ???

Espaço público de baixa 
qualidade projetual e pouca 
quantidade. Não atende a 
toda população  e seu 
entorno imediato não 
beneficia os espaços e não 

MUNICIPAL M O B I L I D A D E

U S O  D O  S O L O

P A I S A G E M

E S P A Ç O  P Ú B L I C O

E Q U I P A M E N T O S

O transporte público entra no 
casco central, dificultando 
sua atuação e conflitando 
com o trânsito local. 
Hierarquia viária não beneficia 
o tráfego local e não se 
relaciona com as demais 
células.

O espaço urbano de Içara é 
organizado em um sistema 
que nasce linear e logo se 
transforma em um sistema 
mono nuclear, com uma 
trama urbana que 
permanece em um formato 
reticular. O maior problema é 
que não está pensada para  
um desenvolvimento às 
condições existentes. 

Espaços públicos abandona-
dos descaracterizados, 
isolados, sem a menor 
preocupação com entorno e 
transporte que os conectem 

Os edifícios existentes não 
dispõem de qualidades, não 
se relacionam com as 
demais células e não 
atendem as necessidades da 
cidade. 

Ocorre uma indefinição 
devido a problemática que 
existe no plano diretor 
vigente. Os vetores de 
crescimento seguem em 
passos dinâmicos a partir da 
necessidade imediata.

SC - 445

FERROVIA

1º LINHA 

ÁREA URBANIZADA ATUAL 
1.150 ha.
57.000 hab. 

 
500 m 
DA RUA PRINCIPAL
PARA OS BAIRROS

2º LINHA

3º LINHA

ANEL VIÁRIO 
CRICIÚMA

 
458 ha.
PREVISTO PARA 
AS CENTRALIDADES

MUNICIPAL RECORTE M O B I L I D A D E

U S O  D O  S O L O

P A I S A G E M

E S P A Ç O  P Ú B L I C O

E Q U I P A M E N T O S

O sistema central está 
marcado por conflitos de 
hierarquia viária principal-
mente da SC-445, Rua 
Vitória, Marcos Rováres, AV. 
Procopio Lima e linha férrea. 
As demais ruas centrais tem 
um perfil de bairro. 

Os usos são de forma 
indefinida, por pavimentos e 
usos, cria-se um forte 
caráter de bairro residencial 
nos perímetros do centro. O 
nível térreo não é pensado 
para desenvolver o comér-
cio. Dentro do espaço 
existem muitos vazios 
urbanos.

Os equipamentos centrais 
estão desconectados dos 
usos e do sistema viário. 
Muitos equipamentos são 
inexistentes, como museus, 
bibliotecas, hospitais.

5 praças configuram o 
espaço central. A Rua Marcos 
Rovares é a única da cidade 
que dispõe de um paisag-
ismo.

O centro desenvolve pontos 
visuais muito importantes 
devido sua topografia, as 
ruas criam uma leitura do 
espaço de forma fácil, 
também favorecendo sua 
configuração morfologica

50 ha. 
CENTRO ATUAL 200 ha. AMPLIAÇÃO

DA ÁREA CENTRAL

Esta área está prevista 
para um aumento da
população e um novo 
plano diretor

CENTRAL RECORTE

P A I S A G E M

E S P A Ç O  P Ú B L I C O

E Q U I P A M E N T O S

M O B I L I D A D E
Este ponto é uma das 
principais confluências de 
trânsito da cidade, onde cruza 
as ruas principais, passa a SC 
445 Por um viaduto e cruza a 
linha férrea, Um lugar 
privilegiado ao mesmo tempo 
que caótico.

U S O  D O  S O L O
Muitos dos equipamentos 
públicos e privados não estão 
associados à uma dinâmica 
espacial, dificultando a 
interação do espaço público 
com o entorno. 

Num lugar privilegiado para 
situar algum equipamento, 
encontra-se a rodoviária, um 
edifício que não interage 
com o espaço equipamentos 
devidamente desconexos. 

Um espaço público de alta 
setorização dispõe de uma  
praça usada para caminhada, 
a Praça do Imigrante e uma 
praça para atividades 
esportivas e recreativas.

Dispõe de uma gama parcial 
da vegetação nativa criando 
um cenário amplo entre as 
fachadas da Praça do 
Imigrante,  totalizando 55m 
de área pública, na qual as 
fachadas dos edifícios não 
estão correspondendo a este 
espaço.   
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Rua Getúlio Vargas
Rua Getúlio Vargas Rua Antônio Guglielme Sobrinho

Rua Vitória

Rua Cel. Marcos Rovaris

AV. Procópio Lima
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Rua Antônio Guglielme Sobrinho

2 2 23,9 3,9

1/4
DESENVOLVENDO O
CENTRO HISTÓRICO DA 
CIDADE DE IÇARA EM 
UM JOGO DE ESCALAS


