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1.BRASIL 2. SANTA CATARINA 3. CHAPECÓ

A área de intervenção possui um grande valor histórico para o município, pois faz parte do conjunto
central que da origem a malha urbana de Chapecó, como pode-se notar no mapa do primeiro Traçado
Urbano da cidade.

Sendo assim

Estão localizadas nessa área importantes edificações que fazem parte da história da cidade, como a
Catedral Santo Antônio(04), a Praça Coronel Bertaso(01), a edificação da Escola Estadual Marechal
Bormann(05) e a Fundação cultural(04). Junta-se a essas edificações históricas o monumento “O
Desbravador”(03), uma homenagem aos primeiros desbravadores que colonizaram e construíram o
município, tornando-se essa área um ponto histórico e turístico da cidade.

Além do fator histórico e turístico, a região também possui eixos de serviço e comércio muito
intensificados, visto que é a área central da cidade, ali estão concentradas diversas atividades
fundamentais o município, como o Terminal de Transporte Urbano(08).

de extrema importância para o município, considerado o coração da cidade onde a
cultura local esta fortemente presente, consequentemente a identidade da cidade, onde as edificações
históricas contam a história do município e dos seus moradores.

Chapecó foi fundada no dia 25 de Agosto de 1917, localizada na Região Oeste Catarinense,
atualmente é considerada a capital brasileira da agroindústria. Segundo o IBGE DE 2010, a população da
cidade é de 183.530 habitantes, sendo que aproximadamente 90% da população vivem na área urbana.

A área a ser estudada esta localizada na região central da cidade de Chapecó-SC, situada entre
importantes vias da cidade, Av. Getúlio Vargas , Av. Nereu Ramos, Rua Clevelândia e Rua Marechal F.
Peixotto.

A compreensão das raízes culturais de uma região pode ser fundamental para motivar um
individuo conhecer mais sobre a própria cultura, esse conhecimento transforma um cidadão e deixa-o
mais consciente da importância de suas raízes para a preservação de sua história. Essa preservação do
patrimônio traz uma maior qualidade ao meio urbano, assegurando a identidade local e criando um
potencial econômico e turístico para a região.

O seguinte projeto visa requalificar a área central da cidade de Chapecó/SC e criar uma nova
ambiência para o local coma inserção de novos espaço, buscando preservar e valorizar as raízes
culturais do município, visto que é uma área com grande valor histórico e cultural da cidade, gerando o
interesse da população chapecoense em conhecer melhor a sua história e preservar seu patrimônio
histórico, dando uma melhor qualidade ao meio urbano do município.
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1. CRIAÇÃO SHOPPING POPULAR
Uma das deficiências encontradas na área é a

questão do atual camelódromo e as ocupações irregulares
presentes no local, assim pensando na requalificação da área,
a estrutura do camelódromo será relocada juntamente com
os camelôs inseridos em áreas irregulares, para uma estrutura
mais adequada, funcionando como um shopping popular.

Esse empreendimento será localizado no terreno
onde estão localizados o antigo pavilhão de festas da
Catedral e área de estacionamento. Visto que atualmente a
igreja possui um pavilhão novo para festas, onde são
realizados os eventos da comunidade, e o antigo pavilhão
esta sendo utilizado para estacionamento e já esta prevista a
sua demoliçã.

O motivo de construir o Shopping Popular na mesma
região do antigo camelódromo, foi pensando na aceitação
da relocação para nova estrutura por parte dos comerciantes,
além desse tipo de comercio possuir uma forte ligação com o
Terminal de Transporte Urbano.

O Shopping popular vai oferecer algumas vantagens
como aluguéis mais em conta, maior segurança para os lojistas
e clientes, com toda infraestrutura necessária e condições
dignas de trabalho aos comerciantes.

Para auxiliar no fluxo da área de intervenção é
proposta a abertura de uma via atrás da Catedral, assim a
capela será relocada para área ao lado do shopping popular.

A situação em que a Escola Estadual
Marechal Bormann encontra-se está precária,
não possuindo uma estrutura adequada e
espaços necessários para atender os alunos.
Precisando de uma reforma e ampliação para
suprir as necessidades, propõe-se a relocação do
colégio para um novo espaço na cidade, com
uma estrutura mais adequada e completa para
atender as necessidades dos alunos.

Com a relocação da escola, as
edificações que não possuem nenhum valor
histórico serão demolidas, pois além de não possui
valor histórico a implantação delas no terreno é
equivocada, os fluxos entre as edificações foram
mal planejadas e sua localização não favorece o
patrimônio histórico e a área onde estão
localizados.

O edifício histórico, que antes abrigava
a escola Marechal Bormann, passara por uma
restauração, onde as ampliações que foram
realizadas na edificação durando os anos serão
demolidas, retornando a edificação original
construída nos anos 50, fazendo um resgate
histórico e valorizando esse patrimônio da cidade.

Levando em consideração o enorme potencial do terreno onde
estava localizada a escola Marechal Bormann, propões a criação de um
centro cultural. A demanda de equipamentos culturais e de lazer na cidade
de Chapecó/SC aumentou nos últimos anos, devido o crescimento
econômico e populacional da cidade. O município de Chapecó esta
carente de um espaço para resgatar e desenvolver a produção cultural da
região.

A implantação desse tipo de equipamento trará o resgate da
cultura da nossa região, pois criara um espaço onde as pessoas se
apropriaram de um local de manifestações, entretenimento e aprendizado,
uma forma de unir e educar os cidadãos, sendo essa uma maneira de trazer o
desenvolvimento profissional, pessoal e comunitário, necessário para o
crescimento social e organizacional de uma sociedade, proporcionando
uma melhor qualidade de vida para a população da região. Locada na área
central, esse equipamento irá proporcionar a população mais carente de
cultura, um local de constante troca de conhecimento e aprendizado,
aberto para toda população diariamente, sendo um lugar de fácil acesso,
locado ao lado do Terminal de Transporte Urbano e de importantes vias do
município, facilitando a apropriação da população no centro cultural.

Como a área que será implantado o centro cultural está presente o
edifício histórica, essa edificação receberá um setor do centro cultural
proposta para a área. Esse setor será voltado para o ensino visto que a
edificação foi concebida para esse tipo de uso e jamais foi utilizada para
outra finalidade, fazendo parte da história da cidade.

A valor ização das
edificações históricos da cidade
será feita a parir da revitalização
de seu entorno, destacando
essas edificações de grande
valor histórico, através da
cr iação de um ”eixo de
i n t e r a ç ã o ” , o n d e u m a
intervenção proposta para as
vias fará a ligação desses
equipamentos, facilitando a
circulação dos pedestres,
explorando o potencial dos
p a t r i m ô n i o s h i s t ó r i c o s e
v a l o r i z a n d o a s n o v a s
edificações que serão propostas
para a área.

2. RELOCAÇÃO E.E. MARECHAL BORMANN 3. CRIAÇÃO CENTRO CULTURAL 4. EIXO DE INTERAÇÃO
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01 - Praça Coronel Bertaso
02 - Fundação Cultural
03 -Monumento ´Ó DESBRAVADOR´
04 -Catedral Santo Antônio
05 - Escola E. Marechal Bormann
06 - Capela
07 - Edificação de uso misto
08 - Terminal de Transporte urbano
09 - Antigo pavilão comunitário
10 - Atual pavilhão comunitário
11 - Camelódromo
12 - Ocupação irregular
13 - Edificações abandonadas

ATUAL PAVILHÃO
DE FESTAS DA IGREJA

DEMOLIÇÃO
ANTIGO PAVILHÃO
COMUNITÁTIO

RELOCAÇÃO
CAMELÓDROMO
E DEMOLIÇÃO DA
ESTRUTURA

RELOCAÇÃO OCUPAÇÕES IRREGULARES
PARA SHOPPING POPUALR E

DEMOLIÇÃO DA ATUAL ESTRUTURA

ABERTURA VIA

TERRENO
SHOPPING
POPULAR

RESTAURAÇÃO EDIFICAÇÃO
HISTÓRICA

A requalificação da área central de Chapecó/SC busca preservar e valorizar o patrimônio histórico e planejar um melhor desenho urbano para o local e melhor ocupação do solo, trazendo uma maior qualidade ao meio urbano, assegurando a identidade local e criando um potencial econômico, cultural e turístico para a região.
A intervenção proposta para área será um marco para a cidade, pois atuara na área central do município, servindo de exemplo pro resto da cidade, não só em relação a um planejamento e desenho urbano adequado mas também na valorização e na preservação do patrimônio histórico de Chapecó, resgatando a cultura chapecoense.
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R. Marechal Floriano Peixotto
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4. MALHA URBANA
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A cidade é um sistema complexo em constante movimento e transformação, como o corpo do ser humano,
constituída de diversas partes que se relacionam entre si formando um grande conjunto, dependendo uma da outra,
visando sempre a harmonia e organização para o funcionamento perfeito do sistema. Porem quando algum
problema ou deficiência aparece em algum ponto especifico todo o conjunto é afetado, causando uma sequencia
de danos e desequilíbrio na estrutura como um todo.

O estudo em questão refere-se a uma das áreas mais importantes da cidade, podendo ser considerada o
coração de Chapecó, visto que é a parte que da vida ao município, pois foi dela que a cidade nasceu e se
desenvolveu, e é deste local que se bombeia vida (pessoas), que se expandem através das artérias (avenidas),
formando veias (ruas) que tem por função ligar as diversas partes que compõem o sistema, constituindo um conjunto
complexo que tem como gerador a área em questão.

Outro motivo para a área ser considerada o coração da cidade é o fato dela possuir o lado sentimental da
criação, pois é nela que se encontram as raízes culturais que dão a identidade do município e de seu povo, trazendo
assim todo o espírito tradicionalista e cultural da cidade, imprimida nas edificações históricas que ali se encontram,
formando marcos que fazem pulsar a história da cidade e carregam o sentimento da população.

CONCEITO
PARTIDO

O lançamento do partido é feito pensando em criar um
partido único para a proposta, assim criará uma identidade
marcante para o projeto, potencializando as propostas, dando
mais força para essa requalificação local.

Como ponto de partida, destaca-se dois pontos: o
primeiro a analogia feita entre a área de intervenção sendo o
coração da cidade, remetendo a ideia de organicidade, o
segundo ponto é o fato da posposta estar lidando com projetos de
cultura, lazer e entretenimento, onde será adotado um caráter
mais lúdico para esses projetos. Assim é escolhido o traçado curvo
como forma nos projetos, pois a linha curva é uma linha livre,
dinâmica e que passa o sensação de movimento.

Para auxiliar no lançamento do partido, busca-se como
referencia o Rio Uruguai, por dois motivos, o primeiro por seu
traçado, onde destaca-se as suas curvas marcantes, as belas ilhas
donde surgem bifurcações em seu percurso. Outro fator é a forte
relação que o rio tem com o desenvolvimento da cidade, onde o
rio INSTIGOU as pessoas a PERCORRER pela suas águas, fazendo
com que as pessoas DESCOBRISSEM novas terras e se ENCANTASSE.
Essa ideia de instigas, percorrer, descobrir e encantar, é um dos
pontos mais relevantes para o lançamento da proposta, onde a
ideia parte do projeto instigar as pessoas a percorrer pela
proposta, descobrindo o espaço e se encantando. Outro
elemento abordado no lançamento do partido é o Chapéu de
palha do colono, um elemento que esta presente desde
colonização e desenvolvimento de Chapecó, tendo seu trançado
de palha algo bem típico da nossa região e isso sera base para o
lançamento de elementos da proposta.

Após definido o traçado da
cobertura do centro cultural, O
desenho se expande para o resto
da proposta.

A rápida urbanização na área motivada pelo crescimento
econômico da cidade e falta de consciência de preservação dos
patrimônios históricos, causaram grandes danos no coração da cidade,
comprometendo o funcionamento dessa fundamental estrutura para o
sistema, ocasionando um desequilíbrio na área e consequentemente do
sistema.

Propõem-se uma requalificação urbana para a área, visando
sanar os danos encontrados no coração da cidade. A proposta apoia-se
na ideia de união entre o NOVO e o EXISTENTE, através da criação de um
“eixo de interação”, que servirá como um elemento articulador e de
sustentação da intervenção urbana, explorando o potencial dos
patrimônios históricos e valorizando as novas edificações propostas, sendo
essas edificações possuindo constante relação com o espaço externo,
dando linguagem de continuidade do EXISTENTE com o NOVO, não
definindo uma separação ou limite do entorno, havendo uma integração
na paisagem e uma melhor aceitação por parte da população
chapecoense.
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O l a n ç a m e n t o d o p a r t i d o
arquitetônico do centro cultural é
feito partindo de pontos estratégicos,
onde desses pontos são lançados
eixos visuais que apontaram o centro
de maior visibilidade do terreno. Nesse
centro visual é escolhido para ser
implantado o acesso principal do
centro cultural.

A partir dos eixos visuais, são
lançados 3 ilhas, sendo essas
elementos caracteristicos do rio
uruguai, essas ilhas irão auxiliar no
lançamento dos caminhos.

Para uma maior contemplação do
centro cultural e suas atividades, são
adotados caminhos curvilíneos para
a circulação dos visitantes, esses
caminhos partiram dos mesmos
pontos estratégicos onde foram
lançados os eixos visuai, e tem como
referencia as curvas e as bifurcações
presentes no traçado do rio uruguai.

LANÇAMENTO PARTIDO


