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M O B I L I D A D E

U S O  D O  S O L O

Desenvolvimento sobre trilho:
Desenvolver duas etapas de uso ferroviário. 1º etapa: 
usar o trem como transporte de passageiros e carga, 
disponibilizando uma parada em cada cidade. E 
levando esta conexão com os terminais rodofer-
roviários.  2º etapa: conectar a linha férrea norte com 
os demais sistemas de mobilidade. 

Desenvolvendo conexão:
Criar uma conectividade regional desenvolvendo uma 
série de ruas que intercomunicam as cidades de forma 
a gerar menos conflitos dentro da malha urbana.

Anel sobre o anel:
Criar uma série de anéis conectados entre eles que 
liberam a malha urbana do transporte de carga, e 
conectam as cidades satélite com a BR de forma que 
não crie congestionamento dentro da malha urbana 
cetral. Anéis centrais 5km, aproximadamente. Anel de 
Criciúma, 30km aproximadamente. Anel carbonífero, 
75km. Anel Trem Interpraias, terminais rodoferroviários 
nas extremidades da rede conectando com a 
interpraias.

Desenvolver equipamentos urbanos que estejam 
conectados com os diferentes tipos de transportes, 
buscando uma relação entre a cultura de cada cidade e 
as suas áreas públicas.

Desenvolver usos em várias escalas de atuação, assim 
liberando as grandes cidades e desenvolvendo as 
cidades satélites, para atender suas necessidades locais. 

Equipamento de transporte:
O transporte público conta com uma relação regional 
onde existiram terminais de ônibus de menor escala 
nas cidades e um terminal interurbano em Içara na 
proximidade da BR 101.
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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

Criar uma hierarquia viária que facilite o deslocamento 
em massa. Transporte público atendendo toda a 
população da zona urbana em 3 tipos de transporte 
público interno e uma rodoviária na proximidade da BR 
101. 

Determinar de forma nítida as relações da cidade, as 
áreas de bairro e centro, e desenvolver equipamentos 
que atenta estes espaços. Criar ZEICO nas áreas de 
proteção ambiental, e usos regionais conectados com o 
transporte.  

Desenvolver equipamentos relacionados com o 
transporte público e de facilidade na leitura da cidade. 
Criar equipamentos centrais de uso regional na zona da 
ZEICO e recuperar os edifícios dentro do casco urbano 
central, desempenhando um papel de conectividade 
peatonal.  

Desenvolver uma leitura conectiva do espaços públicos 
propostos e restaurar as praças existentes, desenvolv-
endo um grande equipamento público no centro da 
cidade que atenda aos moradores do município e a 
região devido a conexão com o trem e seu transporte 
integrado. 

Desenvolver uma leitura da cidade que permita quebrar 
a barreira da malha reticular criando linguagens para 
algumas ruas, desenvolvendo uma leitura dinâmica da 
cidade e criando senários diferentes, desenvolver cortes 
do crescimento que criem um identidade. 

TERMINAL 
RODOFERROVIÁRIO
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REDE CICLOVIÁRIA
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Desenvolver modificação nas ruas principais, e 
também um sistema de mobilidade que não cruze a 
ZEICO. Criar um sistema de transporte central que 
vincule com os usos centrais e transforme o centro em 
peatonal. Desenvolver diversas entradas para o centro.

Desenvolver uma relação com a mobilidade, criando 
um sistema de verticalização nas ruas principais. 
Zonear o centro em 3 características, comércio – lazer 
espaço público - educação – comércio – moradia. 
Alturas centrais menores que a torre da igreja criando 
uma leitura urbana de elementos importantes.   

Relacionar os equipamentos com o espaço público. 
Revitalizar os existentes e posicionar novos equipa-
mentos em espaços públicos de alta rotatividade, 
buscando uma horizontalidade regional. 

Revitalizar o espaços existentes. Aumentar os usos 
recidenciais e comércio nas bordas destes espaços e 
conectá-los por ruas peatonais e ciclovias. Criar um 
parque urbano que desempenha a relação regional, 
municipal, bairros e centro com equipamentos e uma 
ocupação relacionada com o espaço público  

Desenvolver uma leitura morfológica criando uma 
identidade, junto com o perfil urbano e um 
paisagismo em ruas principais, buscando um centro 
totalmente compacto, e peatonal.
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Este espaço está pensado de forma peatonal. Uma 
grande área no mesmo nível, com o mesmo 
pavimento cria a grande praça, ela esta vinculada com 
um sistema de transporte público, vias peatonais e 
ciclovias chegando nessa grande praça. O carro cruza 
pelas laterais e passa cruzando a praça de forma sutil.

A ZEICO é uma requalificação espacial  do uso do 
perfivl e das alturas cria uma morfologia espacial 
diferente de todo o centro.  Os usos iram revitalizar a 
praça a praça irá interagir com os espaços privados. 

O espaço público criado para esta praça. Dispõem 
de edifícios que complementam o espaço criam 
novas arquiteturas e representão uma leitura geral 
do portal da cidade, equipamentos dispostos em 4 
setores comercial – lazer recreação – eduação 
esporte – mobilidade, criam os equipamentos da 
praça 

O espaço público criado para esta praça. 
Dispõem de edifícios que complementam o 
espaço criam novas arquiteturas e representão 
uma leitura geral do portal da cidade, equipa-
mentos dispostos em 4 setores comercial – 
lazer recreação – eduação esporte – mobili-
dade, criam os equipamentos da praça 

Este espaço rico em dinamismo contribuirá para 
o desenvolvimento de um espaço democrático 
e altamente fluido. 
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Este espaço está pensado de forma peatonal. Uma 
grande área no mesmo nível, com o mesmo 
pavimento cria a grande praça, ela esta vinculada com 
um sistema de transporte público, vias peatonais e 
ciclovias chegando nessa grande praça. O carro cruza 
pelas laterais e passa cruzando a praça de forma sutil.

A ZEICO é uma requalificação espacial  do uso do 
perfivl e das alturas cria uma morfologia espacial 
diferente de todo o centro.  Os usos iram revitalizar a 
praça a praça irá interagir com os espaços privados. 

TERMINAL 
RODOFERROVIÁRIO

Transporte 

Rua Peatonal

CRIANDO 
NORMATIVAS

4 PVTO 

CIRCULAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO

IDENTIFICANDO

O espaço público criado para esta praça. Dispõem 
de edifícios que complementam o espaço criam 
novas arquiteturas e representão uma leitura geral 
do portal da cidade, equipamentos dispostos em 4 
setores comercial – lazer recreação – eduação 
esporte – mobilidade, criam os equipamentos da 

O espaço público criado para esta praça. 
Dispõem de edifícios que complementam o 
espaço criam novas arquiteturas e representão 
uma leitura geral do portal da cidade, equipa-
mentos dispostos em 4 setores comercial – 
lazer recreação – eduação esporte – mobili-

Este espaço rico em dinamismo contribuirá para 
o desenvolvimento de um espaço democrático 
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PARTIDO

Desenvolver uma cidade modelo, que possa demonstrar um auto controle das problemáticas principais e deixar que seus 
cidadãos desenvolvam a vida dentro dela. Buscar requalificar a cultura urbana. Uma cidade que planta e colhe os frutos do 
desenvolvimento rural. Mediadora de uma cultura urbana que esta vinculada com a região de forma sustentável. Uma cidade que 
busca recursos econômicos dentro de sua própria malha urbana, e desenvolve politicas regionais para vincular o trabalho o lazer 
e moradia para toda região devia sua extensa zona industrial. 

CIDADE COMPACTA

1 - Vazios urbanos: desen-
volver o crescimento em áreas que 
estão dentro de outras áreas, mas 
que não estão sendo planejadas. 

2 - Infra estrutura: devido esta 
área 
ser um vazio dentro de um espaço 
urbano, ela já possui a infra 
estrutura necessária para desen-
volver um planejamento dentro 
deste espaço. 

3 - Meio ambiente: desen-
volver dentro deste espaço vazio 
faz com que a cidade não ocupe de 
forma despersa no solo, desenvolv-
endo áreas menores de ocupação 
do solo, liberando este para plantio 
e meio ambiente.

4 - Conectividade: o lugar de 
escolha para um desenvolvimento 
necessita da conectividade com os 
outros espaços intra urbanos e 
regionais. Assim facilitando a 
mobilidade e a relação espaço 
tempo.

MUNICIPAL

 Situado em um ponto estratégico, o Parque KM47 está sendo cruzado pela linha férrea no seu eixo leste oeste, pela avenida 
SC445, pela Rua Vitória e Marcos Rovares no sentido norte sul,  na qual estas vias principais criam um dos critérios desta área. O 
parque abriga a praça do imigrante, que é onde ocorreu o início do município. Um lugar carregado de história e vida, e potencial-
mente relacionado com a região, este espaço abrigará uma área voltada a cultura história, educação, turismo e comércio de Içara. 
 O seu grande critério de criação é estabelecer um espaço único, no qual esteja vinculado com 7 equipamentos públicos que 
aportem a vitalidade deste espaço público geral, podendo ser usado não somente pelo centro e pelo município, mas que também 
atenda a região, uma vez estando vinculado diretamente com um transporte público. O critério deste espaço foi baseado em uma 
linguagem crítica aos modelos de crescimento e da construção do espaço público criados hoje pela região. Busca-se desenvolver 
um lugar que qualifique o espaço público sem perder o potencial construtivo, preocupando-se na liberação do solo, na relação do 
edifício com o entorno, na incorporação do espaço público dentro do lote, desenvolvendo espaços culturais, criando ambiência e 
criando uma leitura morfologia atípica para cada edifício.    

PARQUE KM 47

CENTRAL

Conectar, transformar, homogenizar, foi a grande decisão do partido do centro. Buscando uma leitura existente na paisagem para 
poder explorar seu potencial, ou demostrar seu valor na proposta. Foi pensado em primeiro plano a malha urbana, retilínea, mas 
com uma leitura interessante pois está assentada em uma topografia levemente acidentada, podendo criar visuais e pontos focais 
muito bonitos. Facilita a mobilidade e o uso do solo, portanto buscar um modo de explorar esta variável conjuntamente com 
demais elementos. A praça dos imigrantes. A praça onde ocorre o nascimento da cidade é dividida pela linha, a qual lhe deu a 
vida. A Ferrovia Dona Tereza Cristina. A ideologia deste partido seria conectar os dois lados deste espaço, como ocorre em sua 
paginação.  Na paginação existente no município pode-se encontrar este desenho. Na Praça dos Imigrante e na Rua Vitória, criado 
em pettit pavê, que é um elemento muito marcante na cultura brasileira, e seu desenho está no imaginário coletivo dos mora-
dores da cidade. Criado em 1970 pelo arquiteto Ricardo Lino, o desenho foi o elemento que daria para explorar conjuntamente 
com os outros elementos atribuídos para formar um partido para o centro. E então a Rua Marcos Rovares, uma via fundacional e 
que desenvolve um desenho peculiar entre a cidade, este espaço vivo durante o dia e morto durante a noite, poderia ser palco 
de uma grande via peatonal sendo cruzada pelo conceito que leva a conectividade dela com todo o centro. A grande proposta é 
criar um perfil que contemple todo o centro seguindo o desenho da paginação e levando o peatonal aos mais diversos locais da 
cidade, podendo estar sempre vinculado com equipamento e com o transporte público, ou até mesmo seguir pela ciclovia que o 
segue. Com um perfil único e arborizada com ipé roxo este espaço ganha uma leitura espacial do centro que conecta conceitual-
mete os seus 4 pontos. Área: 130ha

Usar meios de transporte sustentáveis e diretos, criando novas vias independentes, desenvolvendo assim uma relação de mobili-
dade fluída entre as cidades, desengarrafando as grandes cidades do fluxo intenso. Desenvolver uma ação regional de mobilidade 
a partir do exemplo de Criciúma, unindo os sistemas das cidades satélites com a rede de Criciúma e por usa vez criar um terminal 
que atenda toda a região nas proximidades da BR 101. Desenvolver um uso coletivo proporciona uma região a eficiências de seus 
equipamentos e a relação cultural dos espaços públicos. 

REGIONAL

Esta área tem uma relação de mobilidade regional que 
potencializa a cultura e o turismo da cidade de Içara. 
Ela pode servir como modelo de equipamento regional.

ÁREA DESTINADA A PARQUE URBANO - ZEICO

ÁREA TOTAL: 28 ha

M O B I L I D A D E
Criar uma hierarquia viária que facilite o deslocamento 
em massa. Transporte público atendendo toda a 
população da zona urbana em 3 tipos de transporte 
público interno e uma rodoviária na proximidade da BR 
101. 

U S O  D O  S O L O
Determinar de forma nítida as relações da cidade, as 
áreas de bairro e centro, e desenvolver equipamentos 
que atenta estes espaços. Criar ZEICO nas áreas de 
proteção ambiental, e usos regionais conectados com o 
transporte.  

E S P A Ç O  P Ú B L I C O

Desenvolver equipamentos relacionados com o 
transporte público e de facilidade na leitura da cidade. 
Criar equipamentos centrais de uso regional na zona da 
ZEICO e recuperar os edifícios dentro do casco urbano 
central, desempenhando um papel de conectividade 
peatonal.  

P A I S A G E M

E S P A Ç O  P Ú B L I C O
Desenvolver uma leitura conectiva do espaços públicos 
propostos e restaurar as praças existentes, desenvolv
endo um grande equipamento público no centro da 
cidade que atenda aos moradores do município e a 
região devido a conexão com o trem e seu transporte 
integrado. 
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